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9.1.A Příloha č. 1 – OVM  5. 9. 2010; analogová forma (přepis záznamu) 
 

 

I. část (Pozn.1: Pořad má dvě části. První je vysílána souběžně na dvou kanálech, ČT 1 a ČT 

24. Druhá pouze na kanálu ČT 24. Dne 5. 9. 2010 byli účastníky debaty Václav Moravec, 

moderátor, Radek John, ministr vnitra, předseda strany /VV/ - vybraný subjekt, Martin 

Pecina, bývalý ministr vnitra /ČSSD/ a to po celou dobu pořadu a v části Jana Ryšlinková, 

zastupitelka hl. Města Prahy za Evropskou demokratickou stranu. 

Pozn.2: Do textu byly ve shodě s metodikou vloženy nadpisy, podle tematických okruhů 

debaty.) 

 

* * *  

1. Úvod (headline) 

 

Václav MORAVEC, moderátor: „Vítejte a hezkou neděli vám všem. Slova o boji proti korupci 

zatím nikoho do vězení neposadily. Platí to i pro konání současné vlády. Nečasův kabinet se 

nás od svého nástupu snaží přesvědčit, že je právě vládou práva a boje proti korupci. 

Případů, které nesou přídomek "korupční", je v Česku víc než dost. Lidí, kteří by kvůli nim 

skončili za mřížemi, je ale minimum. Není se tedy co divit, že veřejnost už odmítá hrát 

politickou stínohru na boj proti korupci. I proto Česko klesá v žebříčku vnímání korupce 

nevládní organizace Transparency International. Nejen o tom bude řeč v diskusi dvou 

ministrů vnitra, současného Radka Johna a bývalého Martina Peciny. A o jakých tématech se 

po dnešních Otázkách začne mluvit? Sociální demokraté předloží do sněmovny návrh na 

zavedení institutu korunního svědka. Považují ho za jeden z kroků účinnějšího boje proti 

korupci. Politické tlaky na vyšetřování některých sporných armádních zakázek 

pravděpodobně existovaly. Podle informací Otázek z policejních zdrojů rozhodl například 

státní zástupce o tom, že podezřelý nákup obrněnců Pandur nebude vyšetřovat státní policie, 

ale policie vojenská, která případ zametla pod koberec. Na nekalé způsoby kolem armádních 

zakázek upozornil v tomto týdnu i případ možného nákupu minometů.“ 

(obrazový záznam: Alexandr VONDRA, ministr obrany /ODS/: „Chtěl bych, abychom do 

budoucnosti založili ten národní akviziční úřad tak, jako se o něm kdysi přemýšlelo a nikdy se 

to nedotáhlo do konce.“) 

Václav MORAVEC, moderátor: „Po předchozích průtazích se kauza obrněnců Pandur znovu 

vrací do hry. Nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká a vídeňský první vrchní státní 

zástupce Walter Geyer podepíší už v pátek ve Vídni dohodu o vytvoření česko-rakouského 

vyšetřovacího týmu. Prošetřit má údajnou korupci při nákupu obrněných transportérů 

Pandur.“  

* * * 

2. Trojkoaliční vládnutí - John na vnitru 

 

Václav MORAVEC, moderátor: „Při sestavování trojkoaliční vlády se o ně svádělo největší a 

netěžší boj. Největší strana současné vládní koalice nechtěla tento resort přenechat té 

nejmenší, tedy Věcem veřejným. Věci veřejné si nakonec daly podmínku: "Nebude-li náš 

předseda ministrem vnitra, nejdeme do vlády." Řeč je tedy o ministerstvu vnitra. Právě Věci 

veřejné před květnovými volbami lákaly voliče na boj proti korupci a Radek John jako 

novinář a tvář populárního pořadu TV Nova Na vlastní oči k tomu měla být nejlepším 

prostředkem. Teď musí právě Radek John ohlašovat zásadní škrty v policii, které podle části 

policistů povedou k dalšímu ochromení policejního sboru. Nejen proto je hostem Otázek 

právě ministr vnitra České republiky, předseda Věcí veřejných Radek John, vítejte po čase v 

Otázkách, hezký dobrý den.“ 
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Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/ „Dobrý den.“  

Václav MORAVEC, moderátor : „A také jeho předchůdce ve funkci, poslanec ČSSD Martin 

Pecina, vítejte v Otázkách, hezký dobrý den.“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „Dobrý den.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Pokud by člověk četl noviny, pane ministře, tak se vlastně 

neví, kdo šéfuje vnitru, jestli vy, nebo Vít Bárta, už jste si to ve Věcech veřejných vyříkali?“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „To je výborný, on se ..., jednou byl za 

vnitro na vládě, říkal, že ministerstvo spravedlnosti a vnitra by měly dostat víc peněz na boj 

proti korupci, takže řídí ještě ministerstvo spravedlnosti. A včera jsem zjistil, že za námi stojí 

Petr Kellner, když se teda nepotvrdilo, že Janoušek, tak příště to bude řídit Barack Obama ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Barack Obama, to je, to je vaše nová personální akvizice 

po Bártovi a Kellnerovi?“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/:  „... no, no, já bych šel ještě vejš, jako 

Bárta je výborný ministr dopravy, ale jak by tohle všechno stihnul, ještě s tou spravedlností, 

fakt nevím.“  

Václav MORAVEC, moderátor: „Můžete tedy vyvrátit, že se Vít Bárta jako ministr dopravy a 

někdejší majitel ABL zúčastňuje porad ministerstva vnitra nebo ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Vít Bárta byl jednou na mé poradě, 

protože následovala porada ekonomických ministrů, vyjednávali jsme škrt v rozpočtu, jediný 

resort - ministerstvo vnitra - vyjednalo, že bude o 2,2 miliardy nižší a on k tomu potřeboval 

údaje, aby to předjednal, takže samozřejmě, jinak já jsem byl na ministerstvu dopravy třikrát, 

takže já řídím dopravu zase pro změnu.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „A nechcete si to přehodit s Vítem Bártou, že on by ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Nechceme ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „ ... řídil vnitro a vy byste řídil dopravu?“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „.. nechceme, protože bohužel on tím, že 

byl v bezpečnostní agentuře, tak jako není možné, aby ho řídil, jinak samozřejmě si myslím, že 

jak ..., stejně jako je dobrý manažer na dopravě, tak by byl dobrý manažer na vnitru, na 

spravedlnosti, anebo dobrý předseda vlády v budoucnu.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Na ministerstvo vnitra jste přicházel pod palbou kritiky i 

kvůli vašim náměstkům, které jste si vybral, jde především o 2 náměstky - Michala Moroze a 

Miroslava Zahálku, oba dva byli spojováni s agenturou ABL. Jednoduchá otázka, už požádal 

váš náměstek Michal Moroz o bezpečnostní prověrku?“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Požádal, mimochodem je to velmi složitá 

procedura, musí se dávat konta, peníze a tak, takže mu to trvalo několik dní, ale požádal 

dávno a není spojen s ABL, neměl nic společného s ABL, on měl vlastní bezpečnostní 

agenturu. Ale já jsem přebíral oba náměstky, kteří byli už za pana Peciny na ministerstvu, čili 

já jsem je bral jako odborníky na danou věc, samozřejmě když přichází někdo zvenčí, 

potřebuje lidi, kteří znají ten chod, takže já jsem jenom přebral lidi, kteří na ministerstvu 

vnitra byli a kterým po těch personálních pohovorech věřím, že mně nevrazí nůž do zad.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Pane exministře, jsou na místě ty pochybnosti, které se 

týkají vlivu ABL, když tady Radek John tedy oznámil, že Michal Moroz plní své slovo i Radek 

John plní slovo, které dal premiérovi, tedy že Michal Moroz požádá o a požádal už o 

bezpečnostní prověrku, jsou ty obavy na místě, že vnitro řídí Vít Bárta zprostředkovaně přes 

Radka Johna?“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „Tak vy jste to, vy jste to začali v takovém 

lehkém tónu, tak já teď ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Počkejte, to je vážný tón, pokud jde ...“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „... já teď nevím, jo, jo, ale já teď nevím, 

jestli tedy tím premiérem je teda pan Bárta, pan, pan Kalousek nebo pan Nečas, ale, ale teď 
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jsem slyšel, že by to snad do budoucna mohl být pan Bárta, tak se budu těšit, ale pokud se 

týká těch lidí, tak pan Moroz byl skutečně můj poradce, on byl šéf té, té Asociace 

bezpečnostních agentur ASIS, já jsem ho přijal jako svého poradce, na to samozřejmě žádnou 

prověrku nepotřeboval, jestli si teď požádal, tak snad všechno bude v pořádku, já pana 

Moroze považuju za, za člověka schopného, já jsem ho předtím neznal jako, on, on za mnou 

přišel jako šéf asociace a já jsem byl ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Vy tedy nevidíte z opozičních lavic důvod kritizovat Radka 

Johna za jeho personální politiku a za současné složení pozic náměstků na vnitru?“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: “Podívejte, já si myslím, že na to kritizovat 

ministra vnitra za takovéhle věci je poměrně brzo, protože, protože nová vláda by měla mít 

nějaký, nějakých několik nebo, nebo 100 dní, jak se kdysi říkalo hájení, já proti panu 

Morozovi samozřejmě vystupovat nemohu už z toho principu, že on byl skutečně mým 

poradcem a na tom vnitru působil celou dobu se mnou, to je jasné. Pana Zahálku já jsem 

neznal, ten dělal v jedné té /nesrozumitelné/ skupině pana, pana prvního náměstka 

Komorouse, ale ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Promiňte, ale nebyla škoda, že už za vás, i když dělal 

poradce a dostal se beze sporu k nějakým citlivým informacím Michal Moroz, že už vy jste ho 

tehdy mohl požádat o to, aby si o bezpečnostní prověrku Národního bezpečnostního úřadu 

zažádal?“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „Aby si člověk zažádal o prověrku, aby ji 

dostal, to není tak jednoduché, ta procedura trvá obyčejně 9 měsíců, to je jedna věc, druhá 

věc je, že ten Národní bezpečnostní úřad prověřuje samozřejmě jenom lidi, u kterých to je 

nezbytné, nebo u kterých to je potřebné, a to pozice poradce, který vám, který vám radí jakoby 

z pozice šéfa Asociace bezpečnostních agentur, radil mi ve, ve věcech zejména, zejména vědy 

a výzkumu, soukromých agentur samozřejmě, spolupráce s vnitrem, já jsem ho jmenoval do 

nějaké skupiny, kvůli tomu vlastně přišel za mnou poprvé, do nějaké skupiny, která působila v 

parlamentu a vnitro tam nemělo žádného zástupce, takže tam nebyl absolutně žádný důvod, 

aby on si prověrku dělal a jak říkám, je to, je to procedura velmi náročná, velmi dlouhá, on ji 

nedostane za měsíc nebo za dva, já sám jsem prověrku dostal v roce 2003 po 4 měsících, ale 

to byl ještě starý zákon a dneska ta procedura je mnohem delší, to znamená, jako v pozici, ve 

které byl, žádný důvod k tomu, aby měl prověrku, nebyl.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Pane exministře ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Já bych dvě drobnosti jenom, on už teď 

má prověrku na "vyhrazené", která je jednoduchá a on nepřichází do styku s tajnými 

informacemi, on dělá teď strategii boje proti korupci, která je tajná do čtrnáctého, kdy ji 

oznámíme ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Počkejte, ale to je, to je to, co vy jste nebyl schopen zcela 

dostatečně odůvodnit v Událostech, komentářích, že jste neustále mluvil ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/“ „Já vůbec nechápu ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „... a je to například na sociální síti ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „... strategie dělá, ten dělá ... Václav ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „... YouTube ...“  

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Ne, no, ano ... Václav...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Je, počkejte, je, je vaše vystoupení v Událostech, 

komentářích považováno za "biomasu 2", tedy že jste říkal, že Michal Moroz bude dělat ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Já musím ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „... strategie, ale neřekl jste jaké strategie, takže ...“  

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Strategie, no. No, tak jasně, strategie 

jsou tajné do jejich zveřejnění, toto je první ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Takže strategie, tedy máte ...“ 
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Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Čtrnáctého velká tiskovka, manuál boje 

proti korupci.“ 

Václav MORAVEC, moderátor:  „Takže Michal Moroz už připravil strategii boje proti 

korupci.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Dostal ode mě za úkol, první jeho 

strategie, ano, jinak teda dělá čerpání z evropských fondů, kde musím pochválit pana 

ministra, za Ivana Langera se čerpalo nula, pan ministr Pecina to trochu rozhýbal, čerpalo se 

10 procent a Moroz musí dočerpat, co jen půjde.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: “Říkáte: "Korupce škodí společnosti," to je ta strategie boje 

...“  

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Korupce škodí zdraví společnosti.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Ano, zdraví společnosti, to je ta strategie, takže vy už máte 

první strategii od náměstka Michala Moroze, která se týká boje proti korupci.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: My jsme dělali to, že já jsem dělal vlastní 

na základě rozhovoru s elitními policisty, pan policejní prezident udělal jednu, pan náměstek 

Salivar udělal jednu, založili jsme poradní tým boje proti korupci, kde je Transparency 

International, Americká obchodní komora, to všechno se schází a ty nejlepší návrhy on má za 

úkol dát dohromady, toto udělal, výcuc z těch všech koncepcí, "The best of".“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Co, co v té strategii je, když tady sociální demokraté chtějí 

co nejdříve předložit do Poslanecké sněmovny institut korunního svědka, protože zatím 

sociálním demokratům vadí ta nečinnost vlády. Na to, že jste vládou boje proti korupci, tak 

zatím vláda nepředložila institut, například institut korunního svědka, které, který vy jste měl 

v tom protikorupčním balíčku.“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „Můžu k tomu říct pár slov, jako naprosto 

zásadní věc, před volbama, to si mnozí pamatují, před volbama došlo k tomu, že sociální 

demokracie chtěla zrušit institut akcií na doručitele, tenkrát řekla ODS, že to není potřeba, 

stačí, když se těm společnostem znepřístupní vstup do výběrových řízení. Na příští schůzi, 

která začíná v úterý, dvě poslankyně Věcí veřejných dávají novelu zákona, která toto jakoby 

předvolební gesto ODS zase škrtne, protože ono je skutečně špatné, já jsem na to tenkrát 

upozorňoval, že to prostě nejde, že nemůžeme nahradit to, že zrušíme ten institut, tím, že těm 

firmám znemožníme vstup, to prostě nejde, to je protiústavní, soudy nám to zruší, je to 

nesmysl, teď se to bude rušit, ale všimněte si, že jen, to, co my jsme říkali, že je prostě potřeba 

proti těm společnostem neprůhledným zasáhnout, tak o tom už nikdo nehovoří, čili my budeme 

mít dále akcie na doručitele, budou moci dále vstupovat do výběrových řízení, a to gesto, 

které se stalo před volbama, když se říkalo, že já jsem populista a ta ODSka to dělá správně, 

tak to nám úplně vyšumělo, a to nám teď Věci veřejné zruší. Agent provokatér, to vidíme na 

...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Počkejte, tím, tím chcete odůvodnit, že vy, že vy přijdete do 

Poslanecké sněmovny jako sociální demokracie opět s tím Pecinovým protikorupčním 

balíčkem, který nebyl přijat kvůli tomu, že se to nestihlo kvůli volbám?“  

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „Ne, ne, ne, ne, ne, ne, tak kvůli volbám by se 

to stihlo, pokud jde o protikorupční balíček, tak ten nám shodily v Senátu dvě strany - ODS a 

TOP 09, neprošlo to kvůli tomu, ale to není o zrušení akcií na doručitele, to byl jiný návrh, to 

nebyl vládní návrh vlády Jana Fischera, pokud se týká protikorupčního balíčku, tak to vidíme, 

vidíme ty důsledky, policie dneska je skutečně bezzubá, to, co dělá Janek Kroupa, určitě se o 

tom budeme bavit, tak to dneska policie, pane redaktore, dělat ani nemůže, policie si nemůže 

nahrávat tak, jak si nahrávají novináři, tak daleko jsme to dotáhli, nám se podařilo dotlačit 

ten protikorupční balíček, protlačit ho parlamentem za velké nevole pana Nečase a dalších, 

pan, pan předseda John tenkrát říkal, že ten protikorupční balíček podporují, že je ještě slabý, 

že by to chtělo posílit, ale jinak, že ho plně podporují, dneska ten protikorupční balíček prostě 
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je pod stolem, protože neprošel Senátem a už nikdy nebude, pane redaktore, už nikdy nebude, 

takže, takže ...“  

Václav MORAVEC, moderátor: “No, tak co, co tedy předložíte ...“  

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „ ... budeme se snažit ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Pusťte mě ke slovu ...“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „... budeme se snažit, já se budu snažit 

předložit alespoň malou část, to je korunní svědek, protože to si myslím, že je věc, která je 

naprosto klíčová, budu se snažit, aby to parlamentem prošlo jako můj poslanecký návrh.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Také Věci veřejné podporovaly balíček 

pana Peciny, chtěly navíc testy spolehlivosti, které prosadily v koaličních jednáních a všechna 

opatření z toho balíčku jsou součástí koaliční smlouvy, jsou vyjednaná a půjdou do 

legislativního procesu, včetně korunního svědka. Všechno tam bude. A co se týká ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Počkejte, a jsou součástí té ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Ano, to je, samozřejmě, protikorupční 

strategie, je to tam.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Kterou představíte v polovině září.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Čtrnáctého, tam jsou konkrétní termíny, 

kdy legislativně se budou měnit věci, které potřebujeme. Potřebujeme, a to bude kontroverzní, 

například také vrátit do zákona paragraf o účinné lítosti, protože korupčník třikrát zaplatil 

úplatek, počtvrtý už ho to štve, ale nikdy to neoznámí, protože by byl zatčen, čili kdyby byla 

účinná lítost, tak počtvrtý už si řekne: "Nenechám se vydírat a jdu na to." Čili všechny tyhle 

legislativní věci, my jsme si to totiž hrozně v zákonech ztížili, ten boj proti korupci.“  

 

* * * 

 

3. Nepolitická policie 

 

Václav MORAVEC, moderátor: „Když mluvíte, pane ministře, o boji proti korupci, vy jste se 

snažil v těch uplynulých dnech přesvědčit veřejnost, že právo v Česku dostává průchod a 

policie není pod politickými tlaky. Před víc než 14 dny Radek John pronesl i tato slova:“ 

(obrazový záznam: Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/ /natočeno 23. 8. 2010: 

„Vydali jsme pokyn, který došel až ke každému poslednímu policistovi, že od této chvíle 

žádné politické tlaky na vyšetřování a naopak povinnost ohlásit jakýkoliv politický zásah do 

vyšetřování, i kdyby byl na komunální úrovni. Současně ten pokyn, žádné zásahy politické do 

vyšetřování a žádné tlaky vyústil i v to, že byl dopaden pan Pitr, že policie podala návrh na 

podání obžaloby na ředitele NKÚ, pana Dohnala, že dala návrh na podání obžaloby na 

exposlance, pana Wolfa, takže policie začíná fungovat tak, jak bychom si asi všichni 

představovali.“) 

Václav MORAVEC, moderátor: „Konstatoval před víc než 14 dny ministr vnitra Radek John. 

Nevzal jste si to, pane exministře, osobně, že kauza Dohnal, Pitr nebo další kauzy mají 

průchod, až když přišel Radek John na post ministra vnitra?“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „Podívejte, já jsem si, já jsem si to trošku 

osobně vzal, protože já jsem se celou dobu, co jsem byl na vnitru, snažil tu policii skutečně 

odpolitizovat, to, že jsem já důstojníkům říkal, že nemají dbát žádným politickým tlakům, to je 

prostě pravda, já jsem ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „A řekli vám někdy ..., promiňte, řekli vám někdy policejní 

důstojníci, že pod těmi politickými tlaky vůbec byli?“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „Já jsem samozřejmě slyšel od, od 

policejních důstojníků, že jakoby ten proces, kdy, kdy policie byla pod jakýmisi politickými 

6+9 vlivy, kdysi začal a ono se o tom, ono se o tom ...“ 
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Václav MORAVEC, moderátor: „Kdysi kdy?“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „... hovořilo za vlády nebo za ministrování 

Stanislava Grosse, potom za pana Bublana, a to bylo úplně něco jiného, ale pan, pan, pan 

Bublan zcela jistě nic neovlivňoval, ale, ale za pana, za pana Langera, samozřejmě já ty ..., já 

to nemůžu dokázat, ty informace prostě mám od policistů, kteří o tom hovořili, tak za pana 

Langera ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Ve kterých případech o tom, ve kterých případech o tom 

policisté hovořili, promiňte ...“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „... tak za pana Langera ty tlaky byly taky.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „... o kterých případech o tom policisté hovořili za 

ministrování Stanislava Grosse či Ivana Langera?“  

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „No, o, o konkrétních případech jako jsem se 

s policistama nebavil, říkali prostě, že bylo běžné, že jim jejich nadřízení dávali pokyny a 

naznačovali, že to jde prostě z politických kruhů. Ale já jsem nic takového nedělal a já nevím, 

jaké má pan ministr informace, možná mu policisté říkají ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/:  „Dejte mi slovo, dejte mi slovo.“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „ ... že já jsem něco takového dělal, ale já 

jsem nic takového nedělal, já jsem se tu policii snažil odpolitizovat, proto se mě trošičku 

dotýká, když pan ministr říká, že teď začíná proces odpolitizace, protože jestli policie 

zpolitizovaná byla, tak proces odpolitizace začal v květnu roku 2009.“  

Václav MORAVEC, moderátor: „Můžete mi, pane ministře ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/“ „Dejte mi jenom slovo, já to potvrdím.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „... já vám, já vám dám slovo, ale nejdříve ta zásadní otázka, 

kolik policistů od toho vašeho prohlášení se vám ozvalo, že byl nějaký případ, klidně i na 

komunální úrovni, který byl pod politickým tlakem, kolik takových případů máte?“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/:  „To je velmi zajímavé, já každý týden 

volám pana policejního prezidenta, naposledy včera, jestli už byl ohlášený jeden jediný 

politický tlak i na nejmenší úrovni a nebyl ohlášen žádný, takže buď žijeme v ideálním státě, 

nebo mi někdo nehlásí, co měl, porušil můj pokyn a já z toho vyvodím personální důsledky, 

čili tímto vyzývám všechny policisty, na koho byl činěn tlak, potřebuju okamžitě tu zprávu a 

bude veliký masakr a pak se hrozně ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Počkejte, ale není už tohle to vaše prohlášení politickým 

tlakem?“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Aby oznámili politické tlaky?“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Hm, protože John si dal politické zadání.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „John dal politické zadání, bude zcela 

vyšetřování bez politických tlaků a zadání je: "Oznamte, jestli ho někdo učinil," a bude veliký 

skandál. Taky se hrozně těším, kdo vyvinul tlak, protože to bude opravdu veliká kauza. Každý 

týden se těším, kdy dojde konečně hlášení. Jinak ale k tomu, co říkal pan Pecina, já jsem se ho 

nechtěl dotknout ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Nechlubíte se ale cizím peřím, protože ať to byl Pitr ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Řeknu.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „... ať to byl Dohnal, tak to jsou kauzy, které byly v běhu a vy 

jste k nim, lidově řečeno, přišel jako slepý k houslím.“  

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Sám pan Pecina řekl v parlamentu, že za 

pana Langera by Pitr dopaden nebyl a já vám teda řeknu zcela konkrétní informaci, pan Pitr 

byl dopaden proto, že stateční policisté šli přes státního zástupce, nebudu ho jmenovat, který 

prostě tu kauzu nehlásil výše a mnozí lidé mi řekli, kdyby se hlásila výše, nedošlo by k 

dopadení pana Pitra, takže ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Počkejte, ale tak ...“ 
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Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „... už je to nějaký signál.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Ivan, promiňte, oba dva tady mluvíte také o Ivanu 

Langerovi, který tady není, nicméně tento, byl-li tam nějaký tlak, že to státní zástupce udělal, 

aniž by o tom věděli jeho nadřízení, tak to není o Ivanu Langerovi a o ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: “Ne, tohle nebyl tlak, naopak, statečný 

státní zástupce to udělal, stateční policisté šli do toho rizika a prostě tam naopak bez tlaku, 

čili tím, že nebyl tlak, tím je ..., se podařilo zadržet pana Pitra.“ 

Václav MORAVEC, moderátor : „Ale vy se tím chlubíte, že to, že to je za vás ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Já se tím chlubím, to bylo za mě, no, 

jasně.“ 

 Václav MORAVEC, moderátor: „No, počkejte, ale to, kdyby tam dál asi pokračoval Martin 

Pecina ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Já nevím, jestli by to udělali. Jako já 

mám signál od elitních policistů, které už ujišťuji, že budou mít plnou podporu v boji proti 

korupci, že to šetření, které bude, bude velmi selektivní a ti, kteří budou úspěšní, ti budou 

naopak podporováni. A prostě oni vědí, že mají mojí podporu a já vím, že dělají, co mohou.“   

 

* * * 

 4. Podezřelé zakázky - neprokázané uplácení 

 

Václav MORAVEC, moderátor: „Stínohra kolem podezřelých armádních zakázek má stále 

stejný scénář, a to už od začátku devadesátých let. Novináři upozorní na možné uplácení při 

armádní zakázce, dotčení mluví o mediální bublině, policie a státní zástupci začnou 

vyšetřovat a výsledek - nic se nevyšetří. Plán stínohry se naplňoval už v polovině 

devadesátých let při zakázce na štábní informační systém. Pokračoval aférou gripeny, 

k dokonalosti byl doveden pak kauzou nákupu obrněnců Pandur a zřejmě ho uvidíme i teď při 

dojednávaném nákupu minometů.“  

* * * 

 

(Pozn. Následoval historický exkurs do dřívějších pořadů Václava Moravce. K rozlišení od 

aktuální debaty není tato část uvedena kurzívou a titul „moderátor“ je nahrazen titulem 

„redaktor“, viz metodika). 

* * * 

 

Václav MORAVEC, redaktor: „Historie podezřelých armádních zakázek a uplácení spadá do 

začátku devadesátých let a vlád premiéra Václava Klause. Už v polovině devadesátých let 

čelil podezření z braní úplatků někdejší poslanec občanských demokratů Otakar Vychodil. 

Údajně měl získat od společnosti Unisys necelý milion korun za prosazování zájmů této firmy 

v zakázce na štábní informační systém. Jeho bratr Luděk Vychodil, který byl šéfem kanceláře 

premiéra Klause, čelil podezření, že se snažil ovlivnit přezbrojení stíhacího letectva.“ 

(obrazový záznam: Václav KLAUS, premiér /ODS/ /natočeno 27. 3. 1997/: „Opravdu k tomu 

nemám co říci. Za nešťastné považuji rozpoutávání takovýchto afér ve sdělovacích 

prostředcích, které vždycky vyrostou jako bublina, aby potom potichu zmizely bez 

jakéhokoliv dovysvětlení. Škoda je již dostatečná napáchána a jde se dál, jako by se vůbec, 

vůbec nic nestalo.“) 

Václav MORAVEC, redaktor: „Žádná z podezření nebyla nikdy dostatečně objasněna. Ptát se 

můžeme proč. Měla policie svázané ruce a pracovala na politickou objednávku? Nebo šlo 

opravdu jen o čiré spekulace, které umožňovaly politikům v uplynulých 20 letech říkat, že 

všechno je v pořádku a není se zapotřebí vzrušovat? 
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(obrazový záznam: Václav KLAUS, premiér /ODS/ /natočeno 27. 3. 1997/: „Musím říci, že 

pokud jsem informován podle sdělení ministerstva vnitra, v této věci není vedeno vůči panu 

Vychodilovi žádné vyšetřování, ani úřad vlády nemá jakékoliv, úřad vlády, kde je 

zaměstnancem, nemá jakékoliv poznatky, že by se touto věcí měl zabývat.“) 

Václav MORAVEC, redaktor: „Vlády se měnily a pochybnosti o nečistých praktikách v 

armádních zakázkách přibývaly. Potkaly i Zemanovu vládu, a to v souvislosti s pořizováním 

nadzvukových letounů gripen pro českou armádu. Britský zbrojařský koncern BAE Systems 

podle zjištění amerických vyšetřovatelů údajně zaplatil nejmenovanému prostředníkovi až 15 

milionů liber, to je v přepočtu 570 milionů korun, na zajištění dodávek letounů JAS-39 

Gripen do České republiky a také do Maďarska. Vyšetřování v Česku nic z těchto podezření 

nepotvrdilo, ale ani nevyvrátilo. Nejnovější aféra kolem armádních zakázek má název "nákup 

minometů". Deník MF DNES na základě skrytého záznamu napsal, že lidovecký náměstek 

ministra obrany Jaroslav Kopřiva domlouval provizi za stamilionovou zakázku na nákup 

minometů. Znovu padají tvrdá slova.“ 

(obrazový záznam. Alexandr VONDRA, ministr obrany /ODS/ /natočeno 1. 9. 2010/: „Já tuto 

situaci vnímám jako důsledek léta budovaných vztahů, které byly na ministerstvu obrany 

zasety již v průběhu devadesátých let. Domnívám se, že je třeba useknout chapadla této 

chobotnici, která se dostala bez pochybnosti i do poměrně vysokých pater české politiky.“) 

Václav MORAVEC, redaktor: „A oč v nejnovější aféře jde? Minometné systémy na 

obrněných transportérech finské zbrojovky Patria. Pokud by vyšel plán, o kterém se zbrojaři 

jednal náměstek ministra Jaroslav Kopřiva a také lobbyista Josef Jindra, Česko by jich za 3 

miliardy korun nakoupilo až 25. Podle plánu měla finská Patria získat zakázku bez 

výběrového řízení. To by umožnilo spojení českého ministerstva se Slováky. Směrnice 

Evropské unie totiž v případě spolupráce dvou států umožňuje vybrat dodavatele přímo bez 

tendru. Provize v objemu několika procent pak měla skončit na zahraničních účtech. Schůzky, 

na kterých se obchod dojednával, ale monitoroval právě deník Mladá fronta DNES.“ 

obrazový záznam: Jaroslav KOPŘIVA, odvolaný náměstek ministra obrany /natočeno 1. 9. 

2010/: „To je tam výslovně v tom uvedený, že když se dva státy spojí a provedou společnou 

akvizici, tak že to z toho vypadá, že ta může být jakoby atypická, jinými slovy napřímo.“) 

Václav MORAVEC, redaktor: „Policii na kauzu minulý týden upozornil Stanislav Mareš, 

který za zbrojovku Patria vedl jednání nejen s náměstkem Jaroslavem Kopřivou, ale i s 

lobbyistou Josefem Jindrou.“ 

(obrazový záznam. Stanislav MAREŠ, zástupce firmy Patria /natočeno 1. 9. 2010/: „Na té 

poslední schůzce zazněl poměrně přesný popis, jak obejít systém zadávání veřejných zakázek, 

což už podle mě byla informace natolik závažná, že mně nezbývalo nic jiného, než se na tu 

policii obrátit. Roman SKŘEPEK, Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality: 

„Pracujeme s nějakými informacemi, které jsme už měli, pracujeme s informacemi, které se 

objevily dnes v médiích, pochopitelně celou věc bereme velmi vážně.“) 

Václav MORAVEC, redaktor: „Policie se skandálem na ministerstvu obrany zabývá, a to 

kvůli několika podezřením. Konkrétně z trestného činu úplatkářství, pletich při veřejné 

soutěži nebo z podvodu.“ 

  

* * * 

 

Václav MORAVEC, moderátor: „Ta poslední kauza kolem odvolaného náměstka ministra 

obrany Jaroslava Kopřivy vyostřuje také vztahy ve vládní koalici, a to především mezi lídry 

ODS a TOP 09. Sobotní Lidové noviny uvedly, že místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek 

teď říká, že ministr obrany Alexandr Vondra ještě v době působení v Topolánkově kabinetu 

lobboval ve prospěch firmy Steyr a jejího amerického vlastníka General Dynamics. Ministr 

spravedlnosti Jiří Pospíšil a ministr vnitra Radek John jsou teď těmi muži ve vládě, kteří mají 
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dokázat, jestli bude učiněn průchod justici, či nikoliv. Teprve až bude tato aféra, pane 

ministře, dotažena do konce, tak budete moct mluvit o svém úspěchu, jste si toho vědom, 

předpokládám.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Ano, ale teď, už teď se ukazuje, jak je 

dobře, že na ministerstvu vnitra jsou právě Věci veřejné, které nemají nic společného s 

žádnou zakázkou z minulosti, to znamená, není žádný zájem zametat cokoliv pod koberec a 

musím se vrátit k panu Pecinovi, když říkal o ovlivňování, i já jsem slyšel ságy o tom, jak 

ovlivňoval pan Gross a pan Langer, neslyšel jsem žádné příběhy o panu Pecinovi ...“  

Václav MORAVEC, moderátor: „Počkejte, ale ty ságy a vy věříte ságám?“  

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Když máte z 30 zdrojů ságu, tak 

novinářům stačí dva zdroje, kdybych byl novinář, hned to píšu. Je mi líto.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „To je ale ..., to je, to je škoda, že to neodhalíte jako ministr 

vnitra.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „To bohužel. Ale k tomuto ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „No, bohužel.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „... k tomuto případu, policie se tím 

intenzivně zabývá, dokonce už bylo zahájeno, takže opravdu ručíme za to, já ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „To znamená, promiňte, to znamená, že státní zástupce už 

dal pokyn k zahájení úkonů v trestním řízení.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Ano a já přes pana policejního 

prezidenta opravdu budu velmi dbát na to, aby tato kauza skutečně nebyla zametena pod 

koberec, protože to už by se občané České republiky právem naštvali poté, co bylo 10 divných 

zakázek, kde jsme přišli o řadu miliard korun, bylo zameteno pod koberec.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Pane ministře, ale stále tady ještě jsou kauzy, které nebyly 

došetřeny a kdy i váš předchůdce Martin Pecina čelil veřejné kritice, že jde do živých případů. 

Byla to i kauza Pandurů, které teď se znovu otevírají, nejvyšší státní zástupkyně podepíše v 

pátek dohodu s Rakušany o vzniku společného vyšetřovacího týmu, ukázaly ty případy, když 

jste se o ně zajímal a čelil jste veřejné kritice, že by se zametaly pod koberec účelově a že 

nákup minometů dopadne podobně, pane exministře?“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „Tak za prvé, pane redaktore, já jsem velmi 

rád, že tady pan ministr řekl, že nemá informace o tom, že já bych do nějakých živých kauz 

zasahoval, to prostě není pravda, to je mediální klišé, které tady někdo rozbalil a řekl, že u mě 

na poradách se probíraly živé kauzy, to není pravda, s výjimkou toho, když jsem byl 

interpelován, nebo byla svolána zvláštní schůze parlamentu a já jsem tam měl vystupovat, tak 

jsem se samozřejmě musel nechat v intencích zákona informovat jak orgány činnými v 

trestním řízení, tak policejním prezidentem, tak třeba i nejvyšší státní zástupkyní, ale není 

pravda, že na mých poradách nebo v mé kanceláři by se v jiných případech probíraly živé 

kauzy než v těch případech, když jsem byl vyzván parlamentem. To je první věc.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „To znamená, kauza gripen, kauza Pandury to byly.“ 

 Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „Ano, ano, samozřejmě tam jsem dostával ty 

informace, které jsem potom nahlas říkal v parlamentu a dostával jsem je písemně tak, jak to 

zákon umožňuje a tak, jak to prostě vyžadovala Poslanecká sněmovna po mně jako po 

ministrovi. Takže v jiných případech to prostě tak nebylo, není to pravda a já jsem hrozně 

rád, že to tady pan ministr potvrdil, protože mé politické zasahování nebo jakékoliv 

zasahování do živých případů prostě není pravda. Pokud se týká Pandurů, tak k Pandurům 

svolal pan premiér Fischer schůzku v únoru, paní nejvyšší státní zástupkyně v únoru řekla, že 

ustaví tým mezinárodní, protože policisté samozřejmě byli ve spojení s rakouskými policisty, 

ale ti jim říkali prostě to, co jim policisté říct můžou, ta mezinárodní spolupráce musí 

probíhat na úrovni státních zástupců našich a rakouských, k mému velkému překvapení k 

tomu ustavení týmu nedošlo a dochází k němu teď - půl roku po té schůzce, kdy jsme seděli v 
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pracovně pana premiéra Fischera, já, pan premiér Fischer, já, paní nejvyšší státní 

zástupkyně, pan policejní prezident, paní ministryně spravedlnosti a domluvili jsme se na tom, 

že ten mezinárodní tým bude. Stále není a já se ptám proč.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „On bude, protože v pátek bude tedy podepsána ta smlouva 

mezi nejvyšší státní zástupkyní, je pravdivá ta informace a dostala se vám z těch policejních 

zdrojů, že například v kauze Pandury, tam došlo o zásadní kompetenční spor mezi vojenskou 

policií a mezi státní policií, který státní zástupce vyřešil tak, že celý případ šel vojenské policii 

a že i tím byl zameten ten případ pod koberec?“  

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „O tom já jsem informoval v parlamentu, 

skutečně ten případ začala vyšetřovat i Policie České republiky i vojenská policie a příslušný 

státní zástupce rozhodl, že to má celé vyšetřit vojenská policie, čili Policii České republiky 

tato kauza byla jednou odebrána, to je pravda, jak říkám, tu informaci jsem dostal a předal 

jsem ji na výboru, anebo jsem ji předal dokonce na plénu Poslanecké sněmovny, takže to, co 

říkáte, ano, je pravda, bylo to odebráno Policii České republiky a předáno vojenské policii.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Ministři vnitra jsou novináři často konfrontováni s tím, že 

se nevyšetřují tyto závažné korupční kauzy a vy za to pak nesete politickou 

spoluzodpovědnost, aby se jasně veřejnosti sdělilo, jestli to, co zaznívá, to například, o čem 

referovala Mladá fronta DNES v tomto týdnu, jestli opravdu je nafouknutá mediální bublina, 

když si vzpomeneme na léta devadesátá, štábní informační systém, nadzvukové letouny, 

Pandury, teď minomety pro, pro Pandury a cítíte oba dva, vy z té krátké zkušenosti ministra 

vnitra, že ministr vnitra může opravdu třeba zpětně tyto kauzy prověřit, anebo to je mimo 

pravomoc ministra vnitra a přitom za to nese největší díl politické odpovědnosti, pane 

Johne?“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Tak zaprvé, jistě to není mediální 

bublina, Věci veřejné měly v březnu konferenci tiskovou o cinknutých armádních zakázkách, 

kde byly Dinga, Iveca, Pandury, transportní letouny CASA, bezpilotní letouny předraženy 

proti jiným státům o 10 miliard korun. Čili není to bublina. Tady se prostě nakupovalo draze. 

To je zaprvé. Za druhé, co může dělat ministr vnitra, který nesmí do živých spisů vůbec jako 

ani náhodou se pokusit, ani kolem té místnosti nesmí, jediné, co já můžu, je snažit se pomocí 

inspekce jednat o tom, aby udělala bilanci, jestli tam nebyl porušen zákon v postupu policistů, 

to je jediné, co můžu a musím velmi opatrně, to je jediný můj nástroj ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Takže vy, vaším jediným nástrojem je Inspekce policie.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „... ale pozor, no, ale pozor, kdo tady má 

jednoznačný nástroj a kdo za to všechno může, je nejvyšší státní zástupkyně, protože ona 

přímo podle paragrafu může otevírat zavřené spisy a může provádět kontrolu, proč byly 

zavřené, proč se to odložilo. Akorát se bojím, že zrovna tato nejvyšší státní zástupkyně, která 

je podezřelá v řadě kauz, jako že se podílela na, na odložení, asi nebude tím nejlepším 

kontrolorem a ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „No, počkejte, ale to teď, promiňte, pane ministře, jestliže 

tady mluvíte zase o někom, kdo tady není, a to o nejvyšší státní zástupkyni, tak je to i ve vašich 

rukách, vy jste vicepremiérem této vlády ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Ano.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Vy jste si napsali do programového prohlášení, že jste 

vládou práva a boje proti korupci.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Ano.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „A teď tady, možná expresivně řečeno, kňučíte, že, že tato 

státní, nejvyšší státní zástupkyně to není, co jste, prosím pěkně, pro to udělal jako 

vicepremiér, aby ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Ano, ano, já vůbec nekňučím, já jenom 

říkám, že když jsem já dělal s elitními policisty reformu boje proti korupci, tak všichni říkali: 
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"A kdo bude nejvyšší státní zástupce?" A když jsem řekl: "Zatím je tam Vesecká," tak oni 

říkali: "Zapomeňte na reformu. Vůbec tomu nevěříme, vůbec do toho nepůjdeme." Což 

vyústilo v to, jednáme s panem ministrem Pospíšilem, má plnou podporu pro odvolání státní 

zástupkyně všech 4 ministrů Věcí veřejných, to zaprvé a za druhé, Věci veřejné požadují a 

budou požadovat na vládě odvolání nejvyšší státní zástupkyně do komunálních voleb. A pokud 

to tak nebude, nejsme vládou práva a boje proti korupci.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Počkejte, těch termínů jsme už slyšeli několik ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „My říkáme do komunálních voleb.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „... i od ... a jaké, jaké kroky učiníte, když tomu tak nebude. 

Jiří Pospíšil říkal: "Nechte to do důvěry vládě," teď říká: "Bude to někdy v září, v říjnu."“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Já si myslím, že to samozřejmě mělo býti 

už dříve, ale abych ho bránil, všichni ministři dostali na bedra ty škrty, on musel se vypořádat 

v resortu prostě s miliardovými škrty a já chápu, že tahle ta celá strategie boje proti korupci 

prostě musí přijít až po škrtech, takže chápu, že to nebylo, nicméně každý další týden je špatně 

a Věci veřejné se shodly na tom, že prostě chceme, aby vláda dala jasný signál, že je vládou 

boje proti korupci, jinak se nám občané vysmějí a ten signál musí dát do komunálních voleb.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Počkejte, ale v rámci koalice, když ODS, třeba ODS a 

premiér řekne: "Nevidím důvod pro odvolání Renáty Vesecké," TOP 09 a Miroslav Kalousek 

se Renáty Vesecké i v kauze Čunek zastával: "Nevidíme důvod, proč odvolávat Renátu 

Veseckou," to znamená, nebude váš požadavek vyslyšen do těch obecních voleb, tak co s tím 

uděláte?“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „No, tak tohle, tohle je jednání K9, 

posléze K3 a další kroky nechci říkat.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „To znamená, vy byste byli ochotni případně odejít 

z vlády...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Velmi vážné, toto je velmi vážné ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: “ ... pokud by nedošlo do voleb k odvolání ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „... protože pokud to nebude vláda boje 

proti korupci, my v ní nechceme být.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Když tady Věci veřejné teď dávají ultimatum, že do 

obecních a senátních voleb má být Renáta Vesecká odvolána, vy jste s Renátou Veseckou i o 

těch odkládaných případech mluvil jako s nejvyšší státní zástupkyní, opravdu je možné celou 

tu věc hodit jenom na státní zástupce, pane exministře?“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „Ta spolupráce mezi policií a státním 

zastupitelstvím je velmi podlomena, bez těch personálních změn podle mého nejhlubšího 

přesvědčení to prostě nepůjde a sociální demokracie už to říká od kauzy Čunek, ta autorita je 

podlomená, spolupráce je podlomená, a to, co říká pan ministr John, to já plně podporuji, 

prostě musí dojít k hlubokým změnám a já jsem to říkal i při diskusi o důvěře vlády, pan 

Pospíšil to deklaroval, já mu budu držet palce, já se obávám, že k tomu nedojde a uvidíme, 

uvidíme, co se potom bude dít ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Takže, takže myslíte si, myslíte, že to, promiňte ...“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „... ale, ale já jsem určitě pro, já jsem určitě 

pro.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „... myslíte, že to bude jedna opět z blamáží Věcí, Věcí 

veřejných, kdy vyhrožují smírčím jednáním, popřípadě dokonce i odstoupením z vlády, nebo 

vystoupením z vlády, pokud nebude do voleb odvolána nejvyšší státní zástupkyně, protože tato 

vláda nemůže být vládou práva a boje proti korupci s Renátou Veseckou v čele Nejvyššího 

státního zastupitelství?“ 
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Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „Já se obávám, že ODSka a TOPka se paní 

nejvyšší státní zástupkyně a dalších funkcionářů prostě zastane a že to skončí nějakou 

plichtou a pojedeme dál a nic se nevyšetří a bude to všechno ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Počkejte, ale nenesete za to vy morální spoluzodpovědnost, 

když to mohla být úřednická vláda, která nemusela být kritizována za to, že by se měnil 

nejvyšší státní zástupce podle nějaké politické objednávky, protože by jste neměli tu sílu, ani 

tu odvahu jako Fischerova vláda odvolat Renátu Veseckou a najít nezávislého odborníka?“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „Pane redaktore, já bych tu odvahu měl, ale 

ta, ten zákon zní tak, že s tím návrhem musí na vládu přijít ministr spravedlnosti, nikoliv 

ministr vnitra, takže primárně prostě tu odvahu musí najít ministr spravedlnosti a vláda 

potom, vláda potom rozhoduje, jestli ano, nebo ne, čili jako tuto zodpovědnost na mě, prosím, 

nedávejte, já jsem v té věci nemohl dělat nic, navíc samozřejmě ministryně spravedlnosti byla 

nominantem ODS a nikoliv, nikoliv sociální demokracie. Já jsem na to skutečně vliv neměl, 

my jsme vždycky říkali, že takový krok bychom podporovali a budeme ho podporovat, i pokud 

s ním přijdou Věci veřejné a pan ministr John, já určitě budu pro.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Když ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Já bych jenom k tomuhle, my jsme tady 

před volbami seděli a přesně pan ministr si stěžoval na práci státních zástupců, kteří ztěžují 

vyšetřování, tehdy já nebyl ministr vnitra a paradoxně jsem o těch věcech mohl vědět víc než 

teď a já jsem měl informaci, že prostě kauzu Opencard policisté by vyšetřovali o půl roku 

dříve, ale nepovolil to státní zástupce, čili jestli se má z naší strany od policie ta reforma 

povést, tak to musí být kompatibilní s prací státních zástupců, protože oni drží tu uzdu, oni ty 

policajty do toho nepustí.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „No, vidíte, když, když mluvíte o kauze Opencard, tak zase já 

jsem slyšel od některých lidí, kteří v té kauze jsou zaangažovaní, že to je i policie, která má 

zbytečné průtahy, které se týkají kauzy Opencard, ostatně o tom může být teď řeč.“  

 

* * * 

Pozn.: v tomto okamžiku ve studiu došlo ke změně počtu účastníků. Okruh debatujících se 

rozšířil o zastupitelku hl. Města Prahy za Evropskou demokratickou stranu, Janu 

Ryšlinkovou. 

 

* * * 

5. Sporné zakázky - nekonečné vyšetřování 

 

Václav MORAVEC, moderátor: „Předražená a pro město nevýhodná, taková označení si 

právě nese Karta Pražana, chcete-li Opencard. Policisté z Útvaru odhalování korupce a 

finanční kriminality víc než půl roku šetří právě případ Opencard. Profesor Jan Dědič 

upozorňuje, že pokud se nepodaří najít tu trestněprávní odpovědnost, tak by zástupci 

samospráv mohli nést svoji zodpovědnost za případnou finanční škodu, která městu vznikne a 

podle profesora Dědiče se v mnoha ohledech zástupci samospráv nechovají v mnoha 

případech hospodárně. Tady jsou slova profesora Dědiče.“  

(přímý vstup, Jan DĚDIČ, člen Legislativní rady vlády, spoluautor obchodního zákoníku: „V 

obchodním právu má každý akcionář možnost zažalovat představenstvo o náhradu škody, 

pokud by ji nevymáhala dozorčí rada, u zastupitelstev to tak samozřejmě nefunguje, protože 

ta právní odpovědnost je ve vztahu k tomu územně samosprávnímu celku a případnou žalobu, 

pokud by se prokázalo porušení povinnosti /nesrozumitelné/ škody, by musel podat ten 

samosprávný územní celek. To znamená, není možné, aby jeden poslanec, jeden zastupitel 

žaloval jiného zastupitele o náhradu škody, čili tu iniciativu tady musí vzít do rukou ten 

územní samosprávný celek sám.“) 
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Václav MORAVEC, moderátor: „A to v případě tedy nového pražského zastupitelstva. Trestní 

oznámení na neznámého pachatele podala v prosinci loňského roku kvůli projektu Opencard 

opoziční zastupitelka Jana Ryšlinková z Evropské demokratické strany, která po čase přijala 

pozvání do Otázek, hezký dobrý den.  

Jana RYŠLINKOVÁ, zastupitelka hlavního města Prahy /EDS/: „Dobrý den, dobrý den.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Vítejte v Otázkách. Vy jste tady byla před časem, kdy jste 

jasně říkala, že máte pocit, že právě projekt Opencard a jeho vyšetřování policií má jisté 

průtahy, setkala jste se s policejním prezidentem Oldřichem Martinů, už několik měsíců 

uplynulo, když se na ten případ Opencard podíváme právě jako na případ, který souvisí s 

politikou, jak daleko policie pokročila, protože vy jste účastníkem onoho řízení, protože jste 

podala ono trestní oznámení.“ 

Jana RYŠLINKOVÁ, zastupitelka hlavního města Prahy /EDS/: „Já se samozřejmě snažím 

mít dostatek informací o tom, jak celé vyšetřování pokračuje a, po pravdě řečeno, i když jsem 

dlouho policistům fandila a věřila, že dělají to nejlepší, co můžou, tak začínám být velmi 

netrpělivá, protože například vím, že už v červnu měli dostatek informací k tomu, aby 

postoupili dál, aby postoupili k různým, jak se tomu říká, když někdo jde na výslech, prostě 

aby mohli mluvit s jednotlivými lidmi a nic takového neučinili.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „To znamená, že to dokazování z toho, co zatím o tom 

případu víte, vidíte jako nedostatečné a policie zatím nekoná v projektu Opencard“. 

Jana RYŠLINKOVÁ, zastupitelka hlavního města Prahy /EDS/: „Tak jak to vidím já, tak v 

rámci té protikorupční policie dochází k nejrůznějším přeskupováním lidí, momentálně tam 

zbylo jen málo lidí, kteří se tou kauzou zabývali dlouhodobě a jakoby je to celé takové 

rozmyté, není úplně jasně vidět, kdo to vyšetřuje, kdo, v jaké fázi, v jaké fázi to je a není tam 

dán jasný příkaz k tomu, aby se pokračovalo. Ta věc je strašně choulostivá, protože i v tomto 

případě, jako v mnoha jiných, může dojít k promlčení některých věcí a jak víte, tak magistrát 

nelení, magistrát celou věc Opencard neustále zašoupává dál od možnosti kontroly kýmkoliv 

ze zastupitelů, a proto nekonání policie je nesmírně škodlivé. Já bych se hrozně přimlouvala 

za to, aby urychleně policie konala v rámci všech těch informací, které má, protože já vím, že 

ta žaloba, kterou jsem podala, je podložená už dnes i z policejního hlediska závažnými 

dokumenty.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „To, to znamená, vy sama jste dávala policii nějaké, protože 

jako zastupitelka, byť opoziční, tak můžete na základě zákona o veřejném přístupu k 

informacím k mnoha věcem se dobrat, protože jste zastupitelem, jste voleným zástupcem lidu 

do pražského zastupitelstva, tak jste podala a předala policii některé závažné dokumenty, 

které podle vašich právníků ukazují na to, že tam vznikla škoda a že by bylo možné dohledat 

pachatele.“ 

Jana RYŠLINKOVÁ, zastupitelka hlavního města Prahy /EDS/: „Ano, já jsem policii kromě 

samotné žaloby předala relativně velké množství dokumentů, které oni si poté potvrdili tím, že, 

jak víte, tak někdy v červnu vnikli na magistrát a zabavili několik desítek, stovek mega, 

gigabitů informací a postupně je zpracovávali a vím, že, že všechno to, co jsem já jim 

dodávala, je v souladu s tím, co oni zjistili, takže těch informací k tomu, aby se mohlo 

pokročit ve všech těch sedmi, sedmi oblastech, kde jsem ukázala na pochybení, těch informací 

je dost a je možné pokračovat, ale z nějakého důvodu se to neděje.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Říká pro tuto chvíli opoziční zastupitelka Jana Ryšlinková z 

Evropské demokratické strany. Pane ministře Johne, nejsou toto varující informace, když vy 

říkáte, v případě Opencard nedostali policisté půl roku zelenou od státního zástupce a případ 

nemohli vyšetřovat, teď vyšetřují, ale slyšíte Janu Ryšlinkovou, která má obavy z toho, zda 

vůbec to není policie, která ten případ nezamete pod koberec.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Tak já ..., tak je to nastaveno, že já bych 

o tomhle neměl vůbec nic vědět, to nemůže ministr, naštěstí se mě zeptal jeden novinář a dal 
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mi strašlivou informaci, že prý tým byl rozpuštěn, takže jsem zděšeně volal pana policejního 

prezidenta a ten říkal: "Není to pravda, odešel jeden člověk, tým byl naopak posílen." A je 

plně zodpovědnost policejního prezidenta za případné průtahy a jako ve chvíli, kdyby došlo 

k průtahům, je to jeho zodpovědnost a bude to mít velké důsledky a jediný, co ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Počkejte, co těmi velkými důsledky máte?“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „No, tak tohle je přesně kauza, která 

nesmí býti zametena pod koberec, já mám jedinou možnost - policejní inspekce, která bude 

moci vyšetřovat, nedošlo-li k nějakému porušení zákona, jestli nějaké průtahy nebyly umělé. A 

všichni musí vědět, že budeme dělat všechno pro to, aby se vyšetřilo, jestli nebyly průtahy a 

nová státní zástupkyně by případně odložený spis, pokud k tomu dojde, měla otevřít, revidovat 

a zjistit, jestli byly průtahy. Tak je to nastaveno.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Myslíte a věříte tomu, že to je, pane poslanče, opravdu 

policie, která některé ty kauzy, viz Opencard, vyšetřuje takto dlouho, byť opoziční zastupitel 

dává policii a téměř ji navádí na 7 nějakých okruhů, které ...“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „Podívejte, ten, ten systém, já samozřejmě 

nemůžu vyloučit, že průtahy nastaly třeba i za mého působení na straně policie, ale ten systém 

je nastaven, promiňte, pane ministře, trošku jinak, než jste řekl. Není to ministr vnitra, není to 

policejní prezident, který je zodpovědný za to, jak konkrétní trestní kauza pokračuje, ani 

policejní prezident není orgán činný v trestním řízení a nemůže do těch kauz, nejvýše 

postaveným orgánem činným v trestním řízení, člověkem, který může do kauz, je jeho 

náměstek pro trestní řízení. Ale, ale tím, který je zodpovědný za konkrétní případ, je 

dozorující státní zástupce, prostě definitivně a jasně. Jestliže, jestliže státní zástupce 

rozhodne, dá policii pokyn, tak policie musí konat, státní zástupce, jako se to stalo v kauze 

Wolf podle, podle informace nejvyšší státní zástupkyně, prostě rozhodne, že si všechny kroky 

bude /nesrozumitelné/ na sebe a půl roku se nic nedělo a ta policie prostě nesmí ani mediálně 

vystupovat, ani v té věci konat, já nevím, jak je to v tomto případě, ale pánem trestního řízení 

...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Podle vás to jsou tedy opravdu, podle vás to jsou opravdu 

státní zástupci a soustava státních zastupitelství, která neumožňuje průchod práva v Česku, 

když se bavíme o těchto kauzách.“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: “Podívejte, jestli, jestli policie koná v tomto 

případě pomalu, nebo špatně, tak je zodpovědnost dozorujícího státního zástupce, aby sjednal 

nápravu, to říkám. Neříkám, že policie koná bezvadně, nemusela konat bezvadně ani za mě, 

nemusí konat bezvadně ani teď, ale tím dozorujícím orgánem v trestním řízení není ministr 

vnitra, ani policejní prezident, ale dozorující, případně potom dohledový státní zástupce, který 

musí sjednat nápravu v případě, že policie koná špatně.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „No, ale jinak, ministr vnitra nese 

politickou zodpovědnost za práci policie a jediné, co může, je ptát se pana prezidenta ...“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „Tak.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „... a ne vůbec jeho náměstka, pan 

prezident ...“  

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/:  „Jasně.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „... musí vést svého náměstka a jediný 

výstup, takhle je to nastaveno, ke mně je přes pana policejního prezidenta.“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „Ano.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Znovu se obracím na Janu Ryšlinkovou, opoziční 

zastupitelku z Evropské demokratické strany, kolik dopisů jste třeba adresovala na státní 

zastupitelství nebo na státního zástupce, případně znáte-li jeho jméno, který ten případ 

dozoruje, popřípadě policejnímu prezidentovi, že máte tyto obavy, že ve vašem případu a ve 
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vaší kauze, kdy jste podala ono trestní oznámení v případu Opencard, tak dochází k 

průtahům?  

Jana RYŠLINKOVÁ, zastupitelka hlavního města Prahy /EDS/: „Na státní zastupitelství jsem 

se obracela, jestli se nemýlím, třikrát, s policejním prezidentem jsem se dokonce osobně 

setkala, kromě toho, že jsem mu zasílala dopisy, kromě toho jsem se obracela přímo například 

na dopravní podnik, protože policie jedno z míst, které nikdy nevyšetřila, na který se nikdy 

neobrátila, je dopravní podnik, jehož prostřednictvím mnohé z aktivit Opencard jsou 

realizovány a z dopravního podniku jsem dostala dopis od předsedy dozorčí rady, pana, 

svého kolegy, pana Březiny, který mi odmítl veškeré informace poskytnout s tím, že mi je 

nemůže poskytnout, protože je nepotřebuji ke své práci zastupitele. Takže nejenom, že nekoná, 

nejenom, že já jsem se to nedozvěděla, ale ani policie nevyužila té možnosti, protože měla 

povolení k vyšetřování tohoto případu, pokud vím, tak se to vztahuje i na ten dopravní podnik 

a nikdy toho nevyužila a ty dokumenty dneska už jsou zašantročeny, pánbůh ví kam, do další 

dceřiné společnosti a když my se nemůžeme dostat k informacím ze samotného dopravního 

podniku, tak vůbec pochybuji o tom, že se kdy dostaneme k informacím, které se budou týkat 

zase další akciové společnosti, ještě dcerky těch dopravních podniků. Takže informace nám 

prostě někde záhadně mizí.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Chápu-li to správně, tak Karel Březina z České strany 

sociálně demokratické, také váš kolega - opoziční zastupitel ...“ 

Jana RYŠLINKOVÁ, zastupitelka hlavního města Prahy /EDS/: „Ano, ano.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „... řekl, že ty informace o tom, jak dopravní podnik 

hospodařil s penězi, které šly na Opencard, že vám po tom nic není?“  

Jana RYŠLINKOVÁ, zastupitelka hlavního města Prahy /EDS/: „Dostala jsem od něho 

písemný, na základě své písemné žádosti jsem od něj dostala písemnou odpověď, ve které je 

jasně řečeno, že mi tyto dokumenty, já jsem chtěla smlouvy týkající se Opencard, že mi je 

poskytnout nemůže, protože na ně podle jeho názoru nemám právo, protože je nepotřebuji ke 

své práci zastupitele, tak zní prý zákon.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „A co vám odpověděla policie na to, že nebo případně státní 

zástupce, že nejde po té linii, na kterou vy upozorňujete, tedy dopravní podnik ...“ 

Jana RYŠLINKOVÁ, zastupitelka hlavního města Prahy /EDS/: „Já zatím pořád slyším: 

"Nebojte se, my to uděláme."“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Nebojte se.“ 

Jana RYŠLINKOVÁ, zastupitelka hlavního města Prahy /EDS/: „To už slyším půl roku.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „To slyšíte půl roku - Opoziční zastupitelka Jana Ryšlinková 

z Evropské demokratické strany, děkuji za rozhovor.“ 

Jana RYŠLINKOVÁ, zastupitelka hlavního města Prahy /EDS/: „Já děkuji vám.“ 

 

* * * 

Pozn.: Počet účastníků debaty se ve studiu opět zmenšil, zůstali moderátor, R. John a 

M. Pecina. 

* * * 

 

 

 Václav MORAVEC, moderátor: „Co je možné tedy dělat v tomto, v tomto případě, když tady 

ukazuje opoziční zastupitel, byť to může být stopa lichá, ale, ale jasně tady vidí, jak fungují 

orgány činné v trestním řízení, i jak funguje třeba dozorčí rada Dopravního podniku hlavního 

města Prahy.“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „Ono to půl roku není, ono se to přesunulo 

na ten, na ten dopravní podnik před pár měsíci, ale já myslím, že pan ministr si musí nechat 

vypracovat zprávu policejním prezidentem a případně se musí taky obrátit na ministra 
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spravedlnosti, aby v té věci konal i on, protože ještě jednou opakuji, možnosti toho politického 

vedení ministerstva vnitra jsou v tomto, v tomto určitě omezenější než resortu spravedlnosti, 

ale tím, tím se nechci zastávat, že se v této věci nic nestalo, tak třeba se stalo, třeba ti policisté 

vyšetřují špatně a musí to pan ministr také kontrolovat po své linii, to je jasná věc, možná se 

to dělo i v minulosti a já jsem to prostě nezachytil, ale, ale jakoby ten, ta hlavní linie toho 

trestního řízení musí být prostě - policie pracuje, pracuje maximálně ..., jaksi s maximálním 

vypětím a státní zástupce kontroluje a státní zástupce je ve finále za ten konkrétní případ 

zodpovědný a nikoliv ministr vnitra.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Přesně se ukazuje, že bez státních 

zástupců, i kdyby policie byla úplně nejúžasnější na světě, se vůbec nikam nepohne. A já 

jenom, tady mluvíme hrozně ošklivě o policii od začátku do konce, já jsem, protože to sleduju 

velmi bedlivě, tak jenom Útvar pro odhalování finanční kriminality letos stíhá 63 korupčníků, 

ale je na to informační embargo, aby si lidi nemysleli, že se nic neděje. 63 lidí za korupci je 

...“  

Václav MORAVEC, moderátor: „Počkejte, pane ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „... stíháno a byl zajištěn majetek 17,2 

milionu korun, loni to bylo 160 tisíc, čili máme nárůst a když nám veřejnost pomůže, 

pokusíme se zajistit maximum toho na majetku zpátky do státního rozpočtu.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Počkejte, pane ministře, veřejnost vám v mnoha ohledech 

nemusí zcela věřit, když se ještě podíváme na to, že vy říkáte, aby nebyla policie kritizována a 

nebyl její příliš špatný mediální obraz, ale podívejme se na fakta, která se týkají 

objasněnosti.“  

 

* * * 

6. Boj proti korupci - neprůchodné právo 

 

Václav MORAVEC, moderátor: „Objasněnost kriminality v zemi není nejlepší. Také mírně 

klesá v těch uplynulých letech. Podívejme se teď na data Otázek, která máme k dispozici. 

Nejvyšší objasněnost měla policie v roce 2006, kdy ona objasněnost, pokud to přepočítáme na 

procenta, protože vy teď máte šanci vidět „Kriminalitu celkem“, „Objasněno“, to je pak 

modrý sloupec ve vztahu k tomu červenému a objasněno dodatečně v některých těch kauzách. 

Ale když si to propočítáme na procenta, tak to nejsou nezajímavá čísla. Protože v roce 2006 

dosáhla objasněnost hranici 40 procent. Sami vidíte, že šlo o nějakých 336 tisíc a zhruba 500 

případů, objasněno bylo 133 695 případů. To je těch zmíněných 40 procent. V letech 2007, 

2008 docházelo k procentuálnímu poklesu. Objasněnost klesla z těch zhruba 40 na 37 procent 

v roce 2008, letos do 31. července klesla objasněnost na 35 procent. Pane ministře, ta data 

přece nevypovídají o dobré práci policie.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/:  „Já jsem mluvil o protikorupčním útvaru, 

který teda má zvýšený výkon, zvýšenou objasněnost a nárůst, jestli to chcete, jak zajistil 

majetek korupčníků, tak má nárůst asi 1800 procent. Jinak samozřejmě nedělejme si iluze, 

bude to velmi těžké a v situaci, kdy vláda nezohledňuje to, že bezpečnost je tady prioritou 

natolik, aby ten škrt byl menší, tak samozřejmě s méně penězi asi se nebude zdvihat 

objasněnost.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „No, počkejte, ale to je vaše pravomoc, když vy se s těmi, vy 

mi tady přitakáváte ...“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „Přesně tak, no, to je, to je zodpovědnost ale 

pana ministra, tak jestli, jestliže skutečně vezmeme teď resortu vnitra 8 miliard, tak i na tato 

čísla objasněnosti můžeme zapomenout. Jestliže nám klesala objasněnost, bylo to mimo jiné 

také proto, že v roce 2007, 2008 odešlo 12 tisíc zkušených policistů, začali se nabírat nováčci, 
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ti, ti zkušení pardálové, kteří to prostě uměli, tak šli do civilu, 12 tisíc policistů je, je čtvrtina 

sboru a teď se dozvídáme, teď se dozvídáme ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Chcete tím říci, že ...“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „... že ubude 8 miliard, že snad dalších 10 

tisíc policistů odejde, jak si myslíte, že ta čísla budou vypadat, ale to je, pane ministře, vaše 

zodpovědnost.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Chcete tím říci, chcete tím říci, že Radek John svými škrty a 

úsporami sníží objasněnost a dojde tedy ke snížení objasněnosti případů, kriminálních 

případů v této zemi.“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „Já bych řekl, že vláda. Podívejte se, my 

máme informace o tom, že to ministerstvo financí se na to i dívá rozumně, ale pan premiér 

jednoznačně řekl, že se resortu má prostě ubrat 8 miliard korun, ale ještě jednou opakuji, je 

to ve finále, pane, pane ministře, nakonec to bude vaše zodpovědnost, že vám vzali 8 miliard, 

když mně vzal pan Janota miliardu, tak tady Ivan Langer vyváděl, že jsem nekompetentní 

ministr, vám mají vzít 8 miliard, a to já považuju skutečně za velkou tragédii, tomu se prostě 

musíte postavit a těch svých lidí se zastat.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „No, počkejte ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „My jsme jediný resort, který vyhádal, 

mělo to být 10,5 miliard, my jsme říkali: "To je rozvrat resortu, konec bezpečnosti," a vláda 

uznala alespoň 2,2 miliardy, jsme jediní, kteří to vyhádali. A ta odpověď vlády je jednoduchá: 

"Z kterého pak ministerstva to chcete, které ministerstvo má." Protože to nejsou nějaké 

peníze, které se nedávají, ony ty peníze nejsou, takže to je ten problém. 

Václav MORAVEC, moderátor: „Počkejte, pane ministře, peníze jsou, ale jak na co, pokud 

...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „No, nejsou, jako už tohle je dluh 135 

miliard - tento rozpočet.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Počkejte, ale to záleží, jak ten stát si nastaví, jestliže jste 

vládou, alespoň to deklaruje vláda, vládou práva a boje proti korupci, vy seškrtáte 8,5 

miliardy korun, policisté a záhy o tom bude řeč i se šéfem policejních odborů Milanem 

Štěpánkem, policie je téměř v rozkladu, tak není to tak, že vy jste spíš měl vyhrožovat 

odchodem Věcí veřejných, ne kvůli odvolání Renáty Vesecké, což jste tady teď učinil, ale kvůli 

tomu, že jak máte zajišťovat průchod práva a boj proti korupci, když přijdete o 8 miliard, 

bude tady další vlna odchodu policistů, která opět připraví policii o zkušené policisty.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „V této chvíli dalo výpověď 400 policistů, 

neboli nemluvme o velkých číslech, průměrně odchází ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Počkejte, promiňte ...“  

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „...1400 policistů běžně ...“  

Václav MORAVEC, moderátor: „Vy ta data ale budete mít k dispozici ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Třicátého, třicátého tohoto měsíce ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „30. září.“  

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „... bude jistě ještě nějaká vlna, protože 

policisté dostávali neuvěřitelné peníze a vyplatí se jim odejít teď, protože dostanou veliké 

výsluhy, 20 policistů v roce 2009 dostalo jenom prémie přes 730 tisíc korun. A dalších 20 

prémie přes 600 tisíc korun ...“  

Václav MORAVEC, moderátor: „No, počkejte, vy jim, vy jim ...“  

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „... těmhle všem se vyplatí odejít, protože 

budou mít výsluhy, nejvyšší výsluha, která se vyplácí, je 62 tisíc korun, my - daňoví poplatníci 

- tady platíme tyto výsluhy, proto samozřejmě ti, kteří byli dobře placeni, budou někteří z nich 

tady samozřejmě odcházet. To je jisté.“  
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Václav MORAVEC, moderátor: „Není to, není to ale protimluv, vy sám jim chcete dát, když 

dobře budou pracovat, tak jim chcete dát vysoké ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Ale, ale to je úplně jinak, ti, kteří budou 

mít výkon, ti, kteří budou mít objasněnost, my zcela měníme systém hodnocení a jenom prostě 

ti, kteří odvedou práci, kteří budou mít úspěch v boji proti korupci a tak dále, budou mít 

objasněnost, samozřejmě že ten systém se změní. Všichni policisti ve výkonu říkají: "To si 

rozdělují tam nahoře," my otevřeme dokonce systém odměňování, aby odbory, to jsme se 

domluvili, viděly, kdo dostává jaké odměny a za co, protože odměna 760 tisíc korun má být za 

mimořádný čin, bylo jich vyplaceno 20, spočítejte mi mimořádné činy v minulém roce.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Pane exministře, je možné ušetřit 8 miliard korun na vnitru, 

aniž by se to projevilo právě na policejním sboru, aby zůstali ve službě ti zkušení policisté a 

neodcházeli ti, kteří mají nárok na výsluhový příspěvek po 15 letech?“  

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „Tak pan, pan ministr sám na té tiskové 

konferenci říkal, že počítá s tím, že ti lidé musí odejít, že jinak by to byla tragédie. Já si 

nedovedu představit, ten, ten balík, ze kterého se krátilo, když jsme dělali ten Janotův balíček, 

tak byl 10 miliard korun, to jsou věci, to jsou peníze na provoz a na investice, z toho se krátí, 

tak jestli vezmeme 8, tak jako nemůžete snížit náklady na benzin na 20 procent, o 80 procent, 

to je absurdní, takže se musí samozřejmě počítat s tím, že odejdou policisté, jinak si to 

nedokážu, jinak si to nedokážu spočítat, jinak to prostě matematicky nevyjde, takže odejde 5 

nebo, nebo 8 tisíc policistů, a to je samozřejmě těžký zásah ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Počkejte, kde vy zase, kde vy zase berete, vy, vy máte 

informace, že by mohlo ke 30. září, kdy se čeká na to datum, odejít 5 nebo 8 tisíc policistů? 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „No, ne, ale tak těch 8 miliard někde 

potřebujete vzít, já nemám zprávy o tom, že by policisté odcházeli ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „To ne, to ne, to ne, počkejte ...“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „... ale 8 miliard jako na provozu a na 

investicích nevezmete, protože je tam dohromady deset.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Je to přesně takhle, 3,8 jsou platy a 4,5 

miliardy provoz a investice. Museli jsme jít opravdu do krve a tam je škrt minus 36 procent v 

provozu a investicích, takže samozřejmě, že ta objasněnost se dramaticky zvyšovat nebude, na 

druhé straně ve statistice jsou i bagatelní trestný činy, jo, neplacení výživného a podobně a 

protikorupční boj, tam musíme vybrat nejvíc peněz, každou miliardu, kterou vybereme, ta 

potom může posílit boj proti korupci. My připravujeme strategii na jednání o rozpočtu pro 

další rok a že ministerstvo spravedlnosti a vnitra společně na tuhle reformu musí dostat 

peníze.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Konstatuje zatím ministr vnitra Radek John. Martin Pecina, 

bývalý ministr vnitra a poslanec ČSSD, také zůstává hostem Otázek. Přepněte si na 

zpravodajskou čtyřiadvacítku, kde v této velké diskusi pokračujeme, hostem Otázek bude 

například i šéf policejních odborů Milan Štěpánek a v další části pořadu pak Michael Kocáb 

a Roman Joch. Přepněte si na zpravodajskou čtyřiadvacítku, za pár okamžiků po stručných 

zprávách pokračujeme.“   

 

 

II. část (Pozn: II. část je vysílána pouze na kanálu ČT 24) 

 

* * *  

7. Dění v policii – odchody policistů 

 

Václav MORAVEC, moderátor: „A vstoupili jsme do druhé hodiny dnešních Otázek. V jejím 

úvodu dokončíme diskusi ministra vnitra, šéfa Věcí veřejných Radka Johna a exministra 
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vnitra, poslance ČSSD Martina Peciny. Rezignace nerezignace, v této fázi je budoucnost 

někdejšího ministra pro lidská práva a menšiny a dnešního vládního zmocněnce pro lidská 

práva Michaela Kocába. Premiér Petr Nečas s ním už nepočítá. Oba se dostali ve středu do 

sporu, šéf kabinetu Nečas zřejmě počítal s tím, že mu Michael Kocáb situaci ulehčí a odejde 

sám. Kocáb připouští, že byl ochoten rezignovat, ale když úřad vlády jeho rezignaci ohlásil 

dřív, než ji vlastně Kocáb podal, rozhodl se nerezignovat. Premiér Petr Nečas hrozí tedy 

Kocábovi odvoláním. Nejen o tom bude řeč v další části pořadu. Pozvání do Otázek přijal 

nejen vládní zmocněnec pro lidská práva Michael Kocáb, ale i muž, který si myslí, že tento 

úřad je zbytečný. Premiérův poradce, šéf Občanského institutu Roman Joch. A o jakých 

tématech se po dnešních Otázkách začne mluvit? Odvolání Renáty Vesecké není možné dál 

odkládat. Do boje o odvolání nejvyšší státní zástupkyně vstupují i Věci veřejné. Podle ministra 

vnitra Radka Johna by měl ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil z ODS předložit co nejdřív 

vládě návrh na odvolání Renáty Vesecké. Spor o budoucnost vládního zmocněnce pro lidská 

práva, premiér Petr Nečas počítá s tím, že navrhne ve středu vládě odvolání Michaela 

Kocába z této funkce, pokud Kocáb sám neodstoupí.“ 

(obrazový záznam, Michael KOCÁB, vládní zmocněnec pro lidská práva: „Nelpím na tomto 

postu a jako bonmot jsem dodal, že tedy tentokrát jsem připraven odejít s Romanem 

Jochem.“) 

Václav MORAVEC, moderátor: „Menší koaliční strany nechápou, proč by měl Michael 

Kocáb post opouštět. Téměř třicítka neziskových organizací žádá premiéra Petra Nečase o 

schůzku. Důvod? Znepokojení nad programovým prohlášením vlády. Podle nich věnuje jen 

malou pozornost otázce lidských práv a základních svobod.“ 

Václav MORAVEC, moderátor“ „Připomínám, že hlavní hosty Otázek zůstávají dva ministři 

vnitra, ten současný, šéf strany Věci veřejné Radek John, ještě jednou vítejte na 24. Ještě 

jednou dobrý den.“  

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Dobrý den, dobrý den.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „A také bývalý, nově člen ČSSD, poslanec za tuto stranu 

Martin Pecina, i vám ještě jednou hezký dobrý den.“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „Hezké odpoledne.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Podívejme se teď na to, jaké jsou početní stavy u policie. 

Tedy jak se vyvíjel počet policistů od roku 2004. Když se bavíme o tom, že pravděpodobně 

může dojít i k poklesu objasněnosti nebo bude objasněnost stagnovat kvůli snižování počtu 

policistů, protože Radek John musí škrtat. Už to sami vidíte, jak se vyvíjel počet policistů, jaké 

jsou personální stavy od roku 2004. V červeném sloupci je tabulkový stav policistů, jak byl 

stanoven, tedy v rozpočtové kapitole a skutečný stav policistů. Počet policistů a policistek v 

České republice a tam byl ten počet nejvýraznější, to bylo v roce 2005, protože přesáhl 

hranici 47 tisíc. Po roce 2006 začalo i kvůli chystané reformě odcházet větší množství 

policistů a nové nábory nestíhaly naplňovat uvolněná tabulková místa. To ostatně ještě jednou 

sami uvidíte. Nejméně policistů bylo v roce 2008, kdy početní stav klesl k číslu 42 256. Pane 

ministře, co ta možná námitka, která zaznívá, že ta personální decimace policie vám vlastně 

jako Véčkařům také vyhovuje a zase se dostáváme k napojení na ABL, protože těch 15 let 

zkušených policistů, kteří mají odslouženo 15 let, tak po nich sáhnou bezpečnostní agentury.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Ne, bezpečnostní agentury je naprosto 

nezaplatí, tam se platí tak směšné peníze, že tudy cesta opravdu nevede. A můj pokyn je pro 

všechny manažery policie přemlouvat ty zkušené, aby neodešli, oni ovšem ty zkušení si dobře 

spočítají, bude míň peněz, budou menší výsluhy, takže zůstanou jenom ti srdcaři, kteří 

opravdu chtějí v té věci něco udělat. Ti, kteří si to počítají na peníze, odejdou, není šance jim 

v tom zabránit. Ale já za prvé nepočítám velká čísla, za druhé tam jsou rezervy, kde brát. 

Cizinecká policie po otevření Schengenského prostoru již nemusí mít přes 3 tisíce mužů a tito 

lidé budou převáděni do výkonu, takže jak bude ubývat policistů, budou přicházet lidé z 
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cizinecké policie. Za prvé. Za druhé, policejní prezidium, pan prezident dostal za úkol zeštíhlit 

o 30 procent policejní prezidium.“  

Václav MORAVEC, moderátor: „To jste mu dal přímo, že musí propustit.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Ano, teď analýzu, personální audit. 

Cílem je 1800 lidí na policejním prezidiu, 1800. Ti lidé budou zase převáděni do výkonu. 

Takže ono to bude posíleno.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Takže má Oldřich Martinů, od vás má pokyn.“  

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Ten přímý výkon, jako my se budeme 

velmi snažit hlídat bezpečnost této země a máme odkud brát ty tisíce lidí. A vlastně tím, že 

budou z cizinecké policie převáděni do přímého výkonu normální policie, tak tím nám ta 

policie zeštíhluje. A já jsem se vrátil z Rakouska, kde jsem teď jednal s ministryní vnitra o 

příhraniční spolupráci, kterou si mimochodem velmi pochvalují Rakušané. Rakousko 8,5 

milionu obyvatel, 27 tisíc policistů. My 43 tisíc, jsou ti naši hloupější nebo?“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Ale chcete, ale neukazuje to obecně na to, že každý ministr 

vnitra má jinou představu, vy máte analýzu, kolik vlastně, aby policie fungovala efektivně, 

rostla objasněnost, máte takovou analýzu, kolik potřebuje policie lidí?“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „V této chvíli my si myslíme, že 40 tisíc 

policistů je možné, aby zajistilo bezpečnost této země. Já tady samozřejmě nebudu slibovat 

zvýšení objasněnosti, když ta situace v policii tento rok bude velmi těžká. Ale změna systému 

hodnocení a všechny ty peníze, 30 procent lidí odchází z policejního prezidia, to znamená, 

tam jsou veliké peníze, všechny jdou do odměn za objasněnost, z cizinecké policie odejdou 

taky někteří lidé, kteří nebudou chtít jít do toho přímého výkonu. Všechny peníze půjdou na 

odměny. A ten systém odměn, minule byl, kdysi byl čárkový systém, to byla úplná zhůvěřilost, 

úplná zrůdnost, úplná katastrofa, teď bude prostě systém odměn za objasněnost a ty odměny 

půjdou dolů těm klukům a nebudou zůstávat v těch nějakých patrech pro 1800 lidí.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Prosím vás, pane poslanče, když se podíváte na početní 

stav policistů. Vy jste byl zhruba víc než rok ministrem vnitra, Ivan Langer i předchozí 

ministři nastavili nějak počet policistů na fungování, dobré fungování policie. To znamená, 

vystačí si policie se 40 tisíci policisty, když Radek John říká, ano, máme analýzy, že 40 tisíc 

policistů dovede zajistit dobrý bezpečný chod země, i když nemůže slibovat zvýšení 

objasněnosti.“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „No, tak tady skutečně mnoho let docházelo k 

nějaké diskusi mezi odborníky, v parlamentu, v různých vládách a to číslo se nastavilo na 47 

tisíc. Já vám neumím říct, jestli 40 tisíc je dost, ale ta diskuse tady probíhala 20 let, nějakým 

způsobem se nastavily složky Integrovaného záchranného systému. Pan ministr říká, že teď se 

ten počet sníží a peníze, že půjdou do odměn. No, peníze nepůjdou nikam, peníze nejsou. Jestli 

se vezme 8 miliard, tak nebudou žádné odměny, na to zapomeňme.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Peníze za ta místa těch, kteří odešli, 

půjdou do odměn, samozřejmě.“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „Ale 8 miliard, 3,5 miliardy potřebujete, jste 

říkal, snížit na těch platech, tak kde je vezmete. Ty peníze za ty, co odejdou, prostě budou 

chybět. V té policii budou chybět peníze, u hasičů budou chybět peníze a bude to prostě 

problém. To srovnání s Rakouskem není fér. Rakousko má kromě té centrální policie 

samozřejmě ještě zemské policie, u nás máme městské policie, to by se muselo posčítat to, to 

srovnání není úplně precizní.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „No, ano, my máme městské policie, tak 

to sesčítejme.“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „Takto se nastavil, takto se nastavil 

Integrovaný záchranný systém, takto se nastavil během 20 let a jenom proto, že dnešní pan 

premiér nemá rád zjevně policii, dokonce se nechává, nenechává policií ani hlídat, jako snad 



 21 

jediný premiér v Evropské unii a zcela jistě jediný premiér v České republice za posledních 20 

let.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „No, počkejte, ve skandinávských zemích se také nenechávali 

premiéři hlídat. Je to přece.“  

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „No, už nechávají, už nechávají, ano.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „O zcivilnění toho úřadu, takže vy vyčítáte premiérovi, že 

premiér Nečas nemá rád policii, protože se nenechá hlídat, no, není to populismus?“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „No, a já bych ještě to uvedl na pravou 

míru. Oni ho hlídají zpovzdálí samozřejmě.“  

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „Na tom se nic neušetří. Takže na tom se nic 

neušetří, hlídají ho zpovzdálí. Vozí ho civilové, takže místo jednoho auta nebo místo dvou aut 

jezdí tři auta. Takže, takže jestliže premiér této země nemá rád policii, tak my ji necháme 

zdecimovat. Já nevím, jestli je 40 tisíc dostatečné číslo, zcela jistě i těch policistů může být i 

deset tisíc, ale podle toho potom budou odvádět tu službu té zemi. A jestliže jsme to číslo 

takhle nastavili, tak ho držme a hlavně ho nesnižujme a neberme těm lidem ty peníze. A jestli 

se ptáte na zdroje, tak já konstatuji jednu věc, která tady dneska nebyla řečena, do roku 2007 

jsme nebyli žádnou zemí, které by se investoři štítili, že máme vysoké daně, nebyli jsme 

žádnou zemi, ve které se nedalo žít. Tak nastavme ten daňový systém tak, jak byl v roce 2007, 

máte 70 miliard, pane ministře, nemusíte propouštět policisty, nemusíte jim snižovat plat o 10 

procent a bude se v té zemi dát normálně žít.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Já bych k tomuhle, díváte se strašně 

úzce. My samozřejmě budeme měnit daňový systém, abychom mohli udělat důchodovou a 

zdravotní reformu, na které se my všichni musíme domluvit. A tam bude potřeba strašné 

peníze. V této chvíli policisti mají průměrný plat 34 tisíc korun a škrt, stejně jako v jiných 

resortech, bude 10 procent, bohužel, je mi to hrozně líto. Ale ve srovnání s jinými resorty ty 

policisté mají ještě výsluhy. Nejsou peníze na rozdělení, prostě neexistujou, tady nikdo 

neskrývá žádný balík, ze kterého nedává, oni nejsou. A kdyby se dále zadlužovalo, sníží se 

rating České republiky a ten dluh, který máme, budeme platit ještě více procent. V této chvíli 

jenom procenta na dluh a to nic nesplácíme, jsou 60 miliard korun. To je celý rozpočet 

ministerstva vnitra. Takže díky tomu, minulým politikům, děkujeme pěkně, my prostě už 

nemáme co rozdělovat, protože to projedli.“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „Pane ministře, dluhopisy České republiky 

jsou osmé nejlépe obchodovatelné na celém světě.“ 

 Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Protože máme dobrý rating, protože 

škrtáme, ano.“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „Osmé nejlépe obchodovatelné. Osmé 

nejlepší, ne nejhorší, nejsme v situaci.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Udrželi jsme rating této republiky.“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „Přece, abychom státním zaměstnancům 

brali 10 procent, to bude nejenom hrozná rána pro ně, ale hrozná rána i pro ekonomiku. 

Předevčírem jsem si poslechl v televizi, že meziročně stouply průměrné mzdy v soukromém 

sektoru o 4,5 procenta. Nevím, jestli to číslo je autorizované, ale prostě mzdy v soukromém 

sektoru stoupají, my sebereme lidem, kteří jsou ve veřejném sektoru, včetně policistů a hasičů, 

10 procent. Klesne nám poptávka v té společnosti, pro tu ekonomiku to bude hrozná rána. 

Něco jiného je lidem nepřidávat a něco jiného je jim brát, proboha, nedělejte to.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Ti lidé, kteří jsou v soukromém sektoru, 

ze svých daní živí policisty a všechny zaměstnance veřejného sektoru a těch daní není tolik, 

není co rozdělovat. To znamená, že je neuživí lépe.“   

 

* * * 
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8. Snižování platů - policisté protestují 

 

Václav MORAVEC, moderátor: „Pane ministře a pane poslanče, podívejme se teď za šéfem 

policejních odborů. Předseda Nezávislého odborového svazu policie Milan Štěpánek, za ním 

míříme do Hradce Králové. Vítejte v Otázkách, hezký dobrý den, pane předsedo. 

(přímý vstup, Milan ŠTĚPÁNEK, předseda, Nezávislý odborový svaz Policie ČR : „Příjemné 

odpoledne, dobrý den.“) 

 Václav MORAVEC, moderátor: „Děkuju, že jste přijal mé pozvání a vy jste tady slyšel 

argumenty přesto, že nebude změněn služební zákon, čehož jste se vy jako policejní odbory 

obávaly, tak 21.září jdete demonstrovat a protestovat do Prahy proti Radku Johnovi. 

Kdybyste měl říct hlavní argumenty toho, proč je zapotřebí tedy demonstrovat a v čem Radek 

John nesplnil, protože jste se, předpokládám, i setkali, v čem nesplnil slovo, dal-li vám nějaké 

slovo, co se týče ohodnocování policistů a personálního stavu policie.“ 

(přímý vstup, Milan ŠTĚPÁNEK, předseda, Nezávislý odborový svaz Policie ČR: „Tak já 

bych nejprve rád řekl jednu věc, doufám, že se dívá hodně policistů na tento pořad a že slyší 

slova pana ministra. Dovolil bych si upřesnit některé údaje. Za měsíce leden až červenec 

letošního roku odešlo ze služebního poměru 425 policistů, za měsíc srpen jich odešlo 470. A 

teď čekají do konce září, co bude dál. Kolik jich odejde. Čím víc jich odejde, bude to lépe? 

Budete s tím, pane ministře, spokojen?“) 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Průměrný odchod policistů je 1400 

měsíčně, 1400 ročně. Zatím je to dohromady s těmi, co teď dali výpovědi 900.“  

Václav MORAVEC, moderátor: „To znamená, chcete další výpovědi, pane ministře? To je to, 

na co se vás ptá.“  

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „No, ne, zcela normální, zcela normální 

běh policie, přirozená fluktuace 1400 osob.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Ano, pane předsedo.“ 

(přímý vstup, Milan ŠTĚPÁNEK, předseda, Nezávislý odborový svaz Policie ČR: „Já jsem 

chtěl slyšet něco jiného, ale toho se asi nedočkám, takže pokračuji dál v číslech. Pan ministr 

říkal, že je potřeba snížit počet na 40 tisíc policistů. A řekl, že my se domníváme, zajímalo by 

mě, kdo je to to my a z čeho tento údaj vychází.“) 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Vychází z rozboru mých podřízených, 

policejního prezidenta, policejního prezidia, mých náměstků, samozřejmě, že asi experti tohle 

řeší. Odkud jinud by to vycházelo.“ 

(přímý vstup, Milan ŠTĚPÁNEK, předseda, Nezávislý odborový svaz Policie ČR: „Nebylo to 

řečeno jasně a nejsem si jist, zda tomu předcházel nějaký audit. Stejně tak jako měla fungovat 

nějaká expertní komise, která představila úsporná opatření. Nevím, kdo byl v té expertní 

komisi, zda v ní byl někdo z policie a zda.“) 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „V té expertní komisi byl samozřejmě 

ekonom policie, kromě jiných ekonomů, náměstkyně ekonomická ministerstva vnitra. Ekonom 

od hasičů, kdo jiný by to dělal než ekonomové.“  

Václav MORAVEC, moderátor: „Chápu to, pane předsedo, že vám vadí, že například v té 

komisi jste nebyli vy jako odbory a proto jste se rozhodli také jako jeden z důvodů jít do těch 

protestů 21.září?“ 

(přímý vstup: Milan ŠTĚPÁNEK, předseda, Nezávislý odborový svaz Policie ČR: „Nejde tam 

jenom o účast odborů, ale o účast odborníků. Pan ministr říkal, že tam byli zástupci 

ekonomové, ale je potřeba mít také zástupce, kteří rozumí službě a kteří vědí, co tyto úspory 

způsobí u policie.) 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Ano, pan policejní prezident říká jako 

odborník, že tato úspora je možná při zachování kvality policie v tom rozsahu, v jakém je. 

Budeme dělat pouze věci ze zákona povinné. Samozřejmě“.  



 23 

Václav MORAVEC, moderátor: „Pane ministře, a vy jste srozuměn, jak jinak, jste srozuměn 

s tím, že proti vám budou protestovat, i proti vám budou protestovat policisté? Co ta námitka, 

že kdybyste ty změny lépe prokomunikovával i s policejními odboráři, tak se nemuseli připojit 

k té demonstraci, která se chystá 21. září do Prahy.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „My jsme s policejními odboráři mluvili 

několikrát, jednali jsme s nimi už v době, kdy škrt měl být 10,5 miliard, což by byla katastrofa, 

v té době by bylo nutné propouštění, jinak by to nešlo udělat. Slíbili jsme odborářům, a to 

jsme splnili, že nebude propouštění, nebudeme sahat do služebního zákona, nebudeme sahat 

na žádné jejich výhody, na žádné výsluhy. Slíbili jsme jim, že v roce 2010 nesnížíme platy, a to 

jsme krvavě dokázali udělat. Takže my jsme splnili dohody. Když ale oni si pak vybrali tak, že 

nepropouštět, takže snížení o 10 procent, tak teď říkají, ne, radši nic, my nechceme nic, ať se 

šetří někde jinde. Což říkají všechny resorty. A mimochodem.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Počkejte, vy to berete jako porušení dohody od policejních 

odborů.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „No, ne, jako je jasné, že peníze nejsou, 

někde se vzít musí, my jsme dodrželi to, že v roce 2010 se nesnižují platy, že se nesahá do 

služebního zákona, že se neberou výsluhy a prostě ta úspora někde musí vzniknout. A já na tu 

demonstraci hrozně rád půjdu do čela, pokud bude místo, kam si můžeme jít pro peníze. Já si 

hrozně rád, jestli někde leží 8,3 miliardy, já tam půjdou opravdu s ruksakem první.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Počkejte, tak je to spíš na tom, aby vy jste ty peníze hledal 

a ne, že půjdete demonstrovat s ruksakem prázdným.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „My jsme vyhádali 2,2 miliardy navíc 

jako jediný resort z celé vlády. A pak ta otázka na vládě zní a od koho si chcete vzít jako ty 

peníze, když všichni ministři šetří, škrtají. A všichni říkají, že jsou v problému, spravedlnost je 

v problému. Mimochodem, tahle demonstrace je demonstrace všech odborů, proč říkáte proti 

Johnovi. Ta je, to je protivládní demonstrace proti škrtům ve všech resortech této země.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „I proti Johnovi jako vicepremiérovi a ministrovi vnitra té 

vlády.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „A John říká, už takhle při tomto škrtu 

zadlužíme tuto zemi v příštím roce dalšími 105, 135 miliardami korun. Mysleme na své děti. 

Takže si teď vydemonstrujeme jako ještě víc peněz a ty naše děti tady zažijou krach.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Pane předsedo Štěpánku, vaše další argumenty.“ 

(přímý vstup,  Milan ŠTĚPÁNEK, předseda, Nezávislý odborový svaz Policie ČR: „Já bych 

se vrátil opět k číslům. Pan ministr říká, že to bude jenom 10 procent v příštím roce a letos, že 

se snižovat nebude. V letošním roce se příjmy policistů snižovaly a snižují, ať už je to formou 

snížení rizikového příplatku, anebo formou plánování služeb. Probíhají přesuny mezi tarifními 

třídami, snižuje se rozdělení služeb tak, aby policisté nemohli mít směnnost. To znamená, že 

za chvíli budeme mít policii, která bude od 7 do 15:30 a dále se jí lidé nedovolají. Chci se 

zeptat, dopadnou tato úsporná opatření na kvalitu služeb, kterou policie odevzdává 

občanům?“) 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Tak tohle jsou poplašné zprávy, které 

nejsou pravda. A Radek John slíbil, když byl vázán prvních 14 dní ve funkci, ke škrtu 1,2 

miliardy korun z tohoto rozpočtu, slíbil, že nesáhne na platy policistů a to dodržel. A krajští 

ředitelé jsou samostatní manažeři, který mají samostatné účetnictví a jestli v některých krajích 

fungují špatně, budeme se muset podívat, proč fungují špatně. V jiných krajích to funguje 

dobře.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Počkejte, a chápu to správně, pane předsedo a to tady 

ostatně říkal i Martin Pecina a vy potvrzujete jeho slova, že má obavy z poklesu objasněnosti, 

jestli to chápu správně, že tady vlastně dochází k decimaci policejního sboru, protože se 

zásadně škrtá na těch provozních výdajích, které jsou v policii zapotřebí.“ 
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(přímý vstup,  Milan ŠTĚPÁNEK, předseda, Nezávislý odborový svaz Policie ČR: „Tak, pan 

ministr hovořil o tom, jak se bude bojovat proti korupci, budou odměňováni ti nejlepší, kteří 

budou odhalovat korupční případy. V současné době na všech krajských ředitelstvích snad 

kromě Prahy dochází nebo alespoň se uvažuje o tom, že budou slučována nebo rušena malá 

oddělení. Vedoucí funkcionáři komunikují se starosty a snaží se od nich získat nějaké výhody, 

to znamená nájem za korunu nebo placení prostor z rozpočtu obce. Když tady pan ministr 

hovořil o tom, jak všichni platí daně na výsluhy policistům, měl by také říkat, že lidé platí 

daně, ze kterých jim stát musí zaručit bezpečnost a ne, že bude přenášet tyto náklady na obce. 

To přece není správné.“) 

Václav MORAVEC, moderátor: „Ano, ano.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Obecně, obecně v krizi klesají nájmy. My 

platíme někde extremně vysoké nájmy a je třeba je převyjednat. Policie nebude ta, na které 

budou vydělávat pronajímatelé. Logicky v krizi se snižují nájmy. Samozřejmě, když nějaký 

starosta stojí o to, aby tam tu bezpečnost měl a chce ji těm občanům zařídit a dá symbolický 

nájem jednu korunu, policie to velmi uvítá, protože může dát více prostředků na boj se 

zločinem.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Pane ministře, ale není to vydírání samospráv, městských 

zastupitelstev, obecních zastupitelstev, protože promiňte, nechte mě dokončit otázku, protože 

to, Česká televize už referovala například o tom, že 19 tisíc občanů, kteří jsou na Náchodsku, 

jde o Hronov, Červený Kostelec a podobně, takže tam dojde k rušení těch místních policejních 

služeben a výkon policie bude, bude omezen. Je to tedy špatné manažerské rozhodnutí, za 

které vy budete odvolávat, nebo vy s tím souhlasíte, aby policie byla vzdálena lidu.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Ne, to je úplně, úplně jiný systém. Na 

těch malinkých služebnách slouží dva policisté a když vyjedou k případu a stane se další, no, 

tak vůbec nejsou dostupný, vůbec tam nesedí. Bude to řešeno tak, že budou střediska, kde 

bude více policistů, kteří v dojezdové vzdálenosti budou na místě činu rychleji, než když máte 

v obci dva nešťastníky, kteří zrovna něco řeší a nemůžou řešit něco jiného. Čili služebny 

třetího typu musí být posíleny tak, aby ta dostupnost a ta možnost zásahu byla dokonce 

rychlejší než takhle.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Počkejte, chápu to správně, že ten systém byl špatně 

nastaven i tady za.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „To bylo za Ivana Langera, myslím.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „No, počkejte, ale tak tady.“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „Ne, ne, tak služebny v malých obcích jsou 

proto, protože toho policajta potřebujete vidět. Když ty služebny jakoby srazíte do těch 

velkých, vezmete jim peníze na benzin, tak do těch malých obcí ti policajti vůbec nevyjedou, v 

těch malých obcích vůbec nebudou vědět...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „My jim nevezmeme peníze za benzin.“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „…že nějaká, že nějaká policie existuje. Je to 

samozřejmě problém a ti starostové, já si myslím, že zcela oprávněně volají po tom, aby tam, 

kde ty služebny jsou, byť o dvou policistech, tak aby tam zůstali, protože to je prostě ta služba, 

kterou poskytuje stát občanovi.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Vy jim vezmete, pane ministře, peníze, promiňte, berete jim 

peníze na benzin, vždyť 8,5 miliardy.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Ne, my jim nevezmeme peníze, teď jsme 

řešili například ty auta na dálnici, které vybírají pokuty. Řešili jsme, kolik potřebují na 

benzin, aby zvesela vybírali pokuty. My samozřejmě víme, že je potřeba, aby se ty policisté 

dostali na místo co nejdříve. A to, že v jednom kraji jezdí někdo na kole, to je manažerská věc 

toho kraje. V jiných krajích, všimněte si, nikdo na kole nejezdí. A tohle jsou ty věci, které 

budeme posuzovat. Jak který manažer se se svým rozpočtem vyrovná.“ 
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Václav MORAVEC, moderátor: „Ale jak to, že jste posuzovali benzin u těch policejních 

volkswagenů, které měří rychlost na dálnici, protože zkrátka.“  

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/ : „To je jednoduchý. Přišel za mnou pan 

novinář a řekl, prý nejezdí, tak jsem se vyděsil, opak je pravdou, jezdí zvesela a my budeme 

dělat všechno pro to, aby jezdily.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Pane předsedo Štěpánku, má a monitoruje váš Nezávislý 

odborový svaz případy, kdy opravdu bude ohrožena služba občanům z hlediska policie, 

protože dojde k likvidaci některých místních služeben?“ 

(přímý vstup, Milan ŠTĚPÁNEK, předseda, Nezávislý odborový svaz Policie ČR: „Pane 

redaktore, já trochu nevěřím vlastním uším. Bydlím v Náchodě, sloužím tam od roku 90 a vím, 

že se mají slučovat například oddělení Broumov, Police nad Metují a Teplice. To nejsou 

oddělení, kde by byli dva policisté, to jsou oddělení v poměrně velkých městech. A jestliže tyto 

policisty přesuneme do jednoho města, jak budou na ty ostatní místa jezdit? Bude méně peněz 

na benzin, náklady jsou o 36 procent sníženy, takže ať mi nikdo nevypravuje, že ty policisté 

tam budou rychleji a efektivněji. To je jedna věc.“) 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Pokyn je jednoduchý, prostě obsloužit to 

auty tak, aby to bylo rychlejší a mimochodem, to, co dělá váš pan krajský ředitel, s tím já 

seznámen nejsem, zítra ráno poprosím pana policejního prezidenta, aby mi řekl, co dělá váš 

krajský ředitel.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Ano, pane předsedo.“ 

(přímý vstup,  Milan ŠTĚPÁNEK, předseda, Nezávislý odborový svaz Policie ČR: „No, 

důvod k úsměvu není, ale alespoň trochu se musím usmát. Vrátíme se k tomu odměňování a k 

důvodům nespokojenosti. Tady nehovoříme jenom o tom, že by nám šlo o platy. Pan ministr 

nám slibuje lepší způsob odměňování v příštím roce. To znamená, bude záležet na tom, kolik 

policistů odejde a kolik peněz zbyde. A teď je otázka, co bude s těmi penězi, které zbydou pro 

ty nejlepší, kvalitní. Buď o něm přijdeme, že nám je vezme ministerstvo financí, nebo se to 

rozplyne v nějakých odměnách těm, kteří si je nezaslouží.“) 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Jako jediný resort jsme vyjednali na 

ministrovi financí, že nebudeme snižovat rozpočet v dalších letech, nikdo nám nic nevezme.“ 

Nestrašte lidi!“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Pane ministře, nechte, prosím, domluvit. Nechte. To 

znamená, vy budete garantovat, že všechny ty úspory budou ve fondu odměn. A můžete.“  

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Zeštíhlení policejního prezidia i 

cizinecké policie jde do fondu odměn. A my jsme, my dva jsme se domluvili, že vy uvidíte do 

odměňování, aby bylo opravdu jasné, za co kdo dostal.“ 

(přímý vstup,  Milan ŠTĚPÁNEK, předseda, Nezávislý odborový svaz Policie ČR: „Tak, 

jestli mohu, dokončím. Pak je ještě třetí varianta, že ty peníze, které budou vygenerovány, 

zůstanou někde v běžných výdajích nebo v investicích. To, že se nám nebude krátit rozpočet v 

roce 2012 nebo 13 je asi podobné, jestliže vám lékař řekne, že vám v roce 2011 uřízne obě 

ruce, ale v dalších dvou letech už vám je řezat nebude. Co se týká toho zeštíhlování. Dostala 

se mi rovněž k uchu informace, ptaly se mě na to i média, že bude snižováno o 30 procent 

policejní prezidium. Říkám principiálně ano, protože lidé po tom volají. Jenže musíme 

vycházet z rozborů a z toho, že těch 1800 lidí nejsou jenom samí vysocí papalášové, je tam 

určité procento občanských zaměstnanců, policisté, kteří budou přesunováni do výkonu, musí 

být přesunováni v souladu se zákonem o služebním poměru. Takže ty mají určité jistoty. Ale u 

občanských pracovníků tyto jistoty nejsou. A rád bych tady řekl ještě jednu věc, kterou ještě 

naši občanští zaměstnanci nevědí. 160 milionů, které měly být na jejich platy v letošním roce, 

nám ministerstvo financí nedá, to znamená, že policie nebude mít pro občanské zaměstnance 

na prosincovou výplatu.“) 
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Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Tak to víte víc než já, to byste musel mít 

od pana ministra financí z dnešního dne zprávu, protože o vašich 160 milionech jednáme již 

několik měsíců a 20 milionů pro hasiče jsme vyjednali minulý týden. Čili občanští 

zaměstnanci hasičů, děkujeme, prima, máme pro vás 20 milionů, o vašich jednáme, protože 

my jednáme pro vás a za vás.“                                  

(přímý vstup, Milan ŠTĚPÁNEK, předseda, Nezávislý odborový svaz Policie ČR: „Jsem 

velice rád.“) 

Václav MORAVEC, moderátor: „Takže těch 160 milionů zatím není pravdivá informace, jak 

tady vyvrací Radek John. Přeji vám hezký zbytek dne do Hradce Králové.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Pane ministře, nebudete dělat ty naschvály nebo policejní 

prezidium, že když se chtějí odboráři zúčastnit té demonstrace 21. září, že by byly nějaké 

mimořádné akce, jako Kryštofové a podobně, to znamená, že by na demonstraci přišel 

málokdo z policistů, protože všichni budou mobilizovaní do služby?“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: Ne, to ne, ale nějaký nezodpovědný 

příslušník jedněch odborů vyhlásil, že nemají policisté vybírat pokuty na protest. Což je 

úsměšné, protože ty pokuty jdou do státního rozpočtu a z toho se platí ty policisté. A já se 

velmi bojím, že to je signál pro piráty silnic, jezděte jako vrazi ten den, nic se vám nestane. A 

jestli se zvýší počet pokut, tak apeluju na příslušníky odborů, nebo počet nehod, počet mrtvých 

možná, apeluju na ně, ať si to pak srovnají se svým svědomím“.  

Václav MORAVEC, moderátor: „Ale nebudete, nebo policejní prezidium nebude dělat 

naschvály, že by byly 21. září nějaké mimořádné policejní akce.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Určitě ne, tahle demonstrace je zcela 

regulérní, i když já bych mnohem raději, kdybych dostával informace od policistů, kde ještě 

ušetřit, to by bylo konstruktivnější, nebo kde ušetřit bezbolestně, protože ta demonstrace je o 

tom, že prostě se nám nelíbí škrty, ale prostě nejsou peníze, takže co lze vydemonstrovat.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Když se podíváte na ty výzvy, přijdou vám pane poslanče, 

oprávněné, když jeden z radikálních odborových svazů u bezpečnostních složek říká, my to 

státu ukážeme a apeluje na policisty, aby řešili přestupky domluvou, aby stát viděl, že 

policisté dávají na pokutách do rozpočtu poměrně velké sumy.“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „Tak policisté některé, některé přestupky 

mohou řešit domluvou a některé ne. To by samozřejmě bylo na hraně zákona. Ale já bych 

chtěl panu ministrovi poradit, jak na ty peníze. Prostě, pane ministře, splňte svoje předvolební 

sliby, zaveďte progresivní zdanění, my vás podpoříme, my vás podpoříme, zcela jistě na to v 

parlamentu, pokud to vaše strana navrhne, seženeme dost hlasů, budete mít 10 miliard a 

nemusíte snižovat rozpočet policie, nemusíte snižovat platy.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Ano, je hotovo, vstupujete do otevřených 

dveří, jsme s koaličními partnery domluveni, že v souvislosti s důchodovou reformou bude 

progresivní zdanění těch nejbohatších, čili nastane to příští rok.“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „Zaveďte to letos a nebudete muset snižovat 

platy státních zaměstnanců o 10 procent.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Dobře, já to navrhnu panu ministrovi 

financí, aby přepočítal, jestli by skutečně tohle uspořilo, ale bojím se, že by to neuspořilo.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Můžete říci, u jakých skupin dojde tedy k progresivnímu 

zdanění?“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „My jsme měli ve volebním programu 

občané s příjmem nad 141 tisíc korun, protože tam je degrese, ty opravdu jsou daněni 

dokonce méně než ostatní občané, takže ten slib je v souvislosti s dramatickými jednáními 

kolem povodňové daně, kde jsme mimochodem také navrhovali progresivní sazbu pro 

nejbohatší 150, pro chudší 50, tak v souvislosti s tím, když jsme kývli na tu možnost té daně, je 

závazný slib, bude progresivní zdanění. Ale ty peníze musí jít opravdu do té důchodové a 
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zdravotní reformy, protože tohle to, to je začátek. To, co nás čeká, buď tady zvládneme 

společně i se sociální demokracií, důchodovou a zdravotní reformu, nebo se řítíme do ještě 

větších problémů.“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „Ale, pane ministře, nezvládneme 

důchodovou a zdravotní reformu, jestli zdecimujeme ekonomiku. A jestli z té ekonomiky 

odčerpáte 10 procent na platech státních zaměstnanců, jak budete bojovat s korupcí, o tom 

ani nehovořím, když tu policii, když tu policii zdecimujete. Takže jestliže tu ekonomiku pošlete 

dolů, pan premiér Nečas hovořil o tom, že sníží růst HDP o 0,6 procenta ty vaše opatření. 

Čili, čili jestliže tu ekonomiku zdecimujete, tak potom samozřejmě na žádné důchodové 

reformě ani zdravotní se nemá smysl dohadovat. Čili pojďme skutečně spolupracovat, pojďme 

se na to dívat reálně a nikoliv ideologicky. To, co děláte dneska, není reálný pohled na věc. 

Nemáme tady daně, které jsou, které jsou normální v evropských zemích, máme tady nějaký 

Topolánkův batoh, který nás vrhá někde do Asie a zaveďme normální systém zdanění a 

dohodneme se.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Nás nepřesvědčujte, my jsme chtěli, Věci 

veřejné chtěly zdanění, měly to ve volebním programu.“  

Václav MORAVEC, moderátor: „A v koaličních jednáních jste ustoupili.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Dohodli jsme, že 2012. Naopak, vyhráli 

jsme, ale až 2012.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Počkejte, ale ne, tak to vy teď prezentujete, je to drobná 

výhra, protože nejde o to úplně progresivní zdanění, ale jedné skupiny, ano, jedné skupiny, 

bohatší skupiny obyvatel. Ale ne.“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „Alespoň to, alespoň to, jako nejhorší, 

nejhorší problém je, že nad stropy zdravotního a sociálního pojištění, ta daň je 15 procent a 

to vede k velkým únikům. Z České republiky se stal skutečně ráj různých spekulantů, kteří 

takto perou špinavé peníze nebo legalizují výnosy z trestné činnosti. Já jsem to mockrát říkal, 

říkal jsem to při Janotově balíčku, bohužel jsme zatím nebyli vyslyšeni, ale opakuji to, jako 

jestliže teď říkáte, teď zdecimujeme ekonomiku, vezmeme lidem 10 procent, ekonomika půjde 

dolů a v roce 2012 to začneme řešit, tak je to špatně, musíme to začít řešit hned, aby tam 

nebyl ten zub, který pan premiér Nečas odhaduje na 0,6 procenta a možná bude mnohem 

horší.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Promiňte, pane poslanče, ale co ta možná námitka, že by 

výnosy i některých státních podniků mohly být vyšší, pokud by nebyly uzavřené některé 

nevýhodné smlouvy. Teď narážím na Českou poštu a na to, proč byl kritizován v tomto týdnu 

Radek John kvůli setkání s panem Kellnerem. Pokud je pravda, že jste tedy opravdu s Petrem 

Kellnerem setkali.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „To mě velmi pobavilo, já jsem s Petrem 

Kellnerem vůbec nesetkal.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Protože vy chcete prosazovat zájmy PPF ve vztahu k České 

poště.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Ne, ale tam je to zábavný, napřed se o 

nás říkalo, že za náma stojí jeden démon, to se nepotvrdilo, tak se vymyslel další člověk, nyní 

Petr Kellner, já jsem šťastný, příště to bude, nevím který miliardář. Petr Kellner vůbec není 

ve hře. Ve hře je stará smlouva z roku 2005, extremně nevýhodná pro Českou poštu, kde 

Česká pošta dostává jenom miliardu korun za to, že otevřela všechny své přepážky pro ČSOB. 

Ta smlouva byla výjimečně nevýhodná, to svědčí o tom i to, že ČSOB vyplatila provize těm, 

který to vyjednali, 350 milionů korun. To už teda, když dám 350, to to pro mě dobře vyjednali. 

Jediný, co jsem udělal, je pokyn paní ředitelce přejednat tuto smlouvu jak s ČSOB, tak s 

dalšími aliančními partnery, tam jsou i jiní. Sazka, Česká podnikatelská pojišťovna a prostě 

se bavit o tom, že takhle, takhle nespravedlivé rozdělení příjmů, kdy pošta dostává úplné 
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minimum a pošta je státní podnik, čili daňový poplatník ztrácí, mimochodem bez veřejné 

soutěže, přesně to dostala ČSOB bez veřejné soutěže. Ta byla zrušena vládou pana Grosse.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Počkejte. A není možné ty soutěže teď vypsat a zrušit a 

zrušit tyto smlouvy, které má Česká pošta?“  

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Samozřejmě, že máme expertní posudky 

na smlouvy. Teď vyjednávací pozice paní ředitelky je, chceme více než jednu miliardu pro 

daňového poplatníka, který vlastní pošty a dává všechny přepážky bance. Začíná jednání. 

Jestli se nedohodneme na vyšších penězích pro daňového poplatníka, budou další kroky 

samozřejmě.“  

Václav MORAVEC, moderátor: „To znamená, vypsání.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: Jsem si jist, že.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Vypovězení smlouvy a vypsání.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Jsem, právníci musí říct, jestli to lze, 

jinak je to na 10 let, ale jsem si jist, že vypsat veřejnou soutěž, že nejenom pan Kellner, ale 

všechny banky by do toho šly s velikou radostí. To je 3400 poboček.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „A nevyřadil jste tím případně Petra Kellnera a PPF ze hry, 

protože kdyby to náhodou vyhrál, bylo-li by nějaké výběrové řízení.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Ale já jsem se s ním vůbec nesešel, čili já 

jsem ho ničím ze hry nevyřadil.“  

Václav MORAVEC, moderátor: „Jsou ty smlouvy, protože jste byl ministrem vnitra víc než 

rok, nevýhodné pro Českou poštu a pro stát, protože by kvůli té síti, velké síti poboček mohl 

od těch partnerů, smluvních partnerů inkasovat daleko víc, pane.“  

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/ „Ony jsou výhodné, ale mohly by být mnohem 

výhodnější. O tom jsem naprosto přesvědčený, to, co dělá pan ministr. Já jsem paní ředitelce 

zadal v okamžiku, kdy se ujala funkce, ať ty smlouvy zreviduje. Určitě jsem pro to, ať se ty 

smlouvy přejednají. Pokud je možné je vypovědět. Ony jsou obyčejně na velmi dlouhou dobu, 

pokud je možné vypovědět, tak přesoutěžit, pokud ne, tak o tom jednat. Ještě jsme zapomněli 

na jednu smlouvu, která je naprosto katastrofální a to je, to jsou datové schránky. Tam 

vlastně Česká pošta platí soukromé společnosti za každou odeslanou datovou zprávu. My 

jsme hovořili o tom, že se to tedy bude nebo za pana Langera se hovořilo o tom, že opět 

zmiňuji, že se bude platit ze státního rozpočtu. Teď, protože ve státním rozpočtu nejsou 

peníze, tak jsme řekli, že si to budou platit ty firmy samy. Ta částka, kterou platí, je 

neuvěřitelná, 18 korun, teď by měla klesat na 16, tak ta je naprosto neuvěřitelná za jednu 

zprávu. Bohužel to takto bylo také s všelijakým výběrovým řízením uděláno. A v tomto 

okamžiku to přesuneme na právnické osoby, to je podobné jako Opencard, jako myšlenka je 

výborná, ten design je naprosto přehnaný a cena je neuvěřitelná, takže včetně této smlouvy 

samozřejmě je potřeba postupovat v tom, přejednávat to tak, aby pošta vůbec mohla v 

budoucnosti existovat, až se otevře poštovní trh. To není o tom, že bysme na tom zbohatli.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Ale jsou staré, staří kostlivci ve skříni, já 

jsem necelé dva měsíce na ministerstvu, já bych byl radši, kdybyste to byl přejednal už vy, ale 

všichni víme, že tyhle věci je třeba jednat transparentně a pošta bude ukázkovým podnikem, 

který bude mít transparentní veřejné zakázky. To znamená, všechny nevýhodné věci z 

minulosti jednáme, budeme se snažit přejednat.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „A když je nepřejednáte? Protože ty smlouvy jsou, co když se 

ukáže, že ty smlouvy jsou nevýhodné i z hlediska vypovězení.“  

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Samozřejmě ty smlouvy jsou dělány tak, 

aby nešly vypovědět, dvě renomované právní kanceláře tam upozorňují na několik bodů, přes 

které by šlo smlouvy žalovat, ale to hrozně předbíhám. Já budu mnohem raději, když se ty 

subjekty dohodnou, protože všichni víme, a ta veřejná soutěž by to ukázala, že by pošta mohla 

dostat mnohem víc, než dostává.“ 
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Václav MORAVEC, moderátor: „Je to jenom ta miliarda nebo ten váš požadavek je vyšší.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „No, ne, ona teď dostává miliardu.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Protože miliarda jde, ne, ale vy chcete navýšit tu miliardu, 

pokud jsem to pochopil.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Ale tohle už je obchodní strategie. Já si 

myslím, že, ale to já nevím, jestli já můžu říkat, tohle je obchodní strategie paní ředitelky a 

ona je zmocněna prostě, aby ta jednání vedla. A cíl je prostě přejednat to tak, aby český 

daňový poplatník dostal více.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „A když to nedojedná, tak hrozí personální výměna tedy na 

České poště.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Tak jako ona tímto prokazuje svoji 

kvalifikaci, to není jenom jednání s ČSOB, ale i s těmi dalšími aliančními partnery. A také ona 

bude nastavovat ty elektronické aukce, možná jako jedna z prvních a čisté soutěže a když 

prokáže svoji kvalifikaci, výborně, jsme pro, nám jde jenom o to, aby daňový poplatník dostal 

více peněz.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Hosty byli dva ministři vnitra, současný, Radek John, který 

je předsedou Věcí veřejných, a bývalý, Martin Pecina. Vy jste také nově členem České strany 

sociálně demokratické, je to tak, že máte ještě mokrou průkazku člena ČSSD.“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/“ „Tak, ještě mi nedopalek hoří na nádraží, jak 

se říká.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „A je pravda, že můžete být jedním z kandidátů na post 

předsedy ČSSD, že vážně uvažujete, že byste se pustil také do boje o post předsedy ČSSD?“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „Já jsem si to někde přečetl, ta situace je 

taková, že sám sebe člověk za kandidáta navrhnout nemůže, musí ho navrhnout nějaká krajská 

organizace. A já říkám, že pokud by mě nějaká krajská organizace navrhla, tak bych o tom 

vážně uvažoval. Takovou věc bych asi neodmítl, ale to je skutečně velmi předčasné a zatím 

mně to nikdo nenabízí a jak říkám, nejlépe se odmítá to, co vám nikdo nenabízí. Takže v tomto 

okamžiku to skutečně není ve hře.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Děkuji za tuto diskusi a těším se někdy příště na shledanou, 

díky.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Na shledanou.“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „Na shledanou.“   

 

* * * 
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9.2.A Příloha č. 2 – OVM  13. 2. 2011; analogová forma (přepis záznamu) 

 

I. část. Pořad má dvě části. První je vysílána souběžně na dvou kanálech, ČT 1 a ČT 24. 

Druhá pouze na kanálu ČT 24. Dne 3. 2. 2010 byli účastníky debaty po celou dobu pořadu 

Radek John, ministr vnitra, předseda strany /VV/ - hodnocený subjekt, Jeroným Tejc, 

poslanec /ČSSD/ a stínový ministr vnitra, v části 3, 4 a 5 Petr Lessy, policejní prezident a 

Alexander Burda, místopředseda policejních odborů, dále v části 6  Drahomíra Miklošová, 

starostka Obrnic, Severní Čechy /ODS/, Pavel Louda, starosta Nového Bydžova /ODS/ a 

Martin Šimáček, šéf Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách.) 

Pozn.2:  Do textu byly ve shodě s metodikou vloženy nadpisy, podle tematických okruhů 

debaty.) 

 

1. Úvod první části (Headline)  
 

Václav MORAVEC, moderátor: „Radek John. Ministr, který od vzniku Nečasovy vlády čelil 

nejčastěji výzvám k odstoupení. S požadavkem na Johnovu rezignaci přicházejí znovu 

policejní odbory. Podrobnosti, podrobnosti dodáme už za pár okamžiků. Vítejte a hezkou 

neděli vám všem z Nového Bydžova na Královéhradecku. Města, ze kterého vysíláme dnešní 

Otázky. Ministr vnitra Radek John čelí znovu nespokojenosti policejních odborů. Důvod? 

Vadí jim krácení rozpočtu a snižování platů policistů. Ministr vnitra Radek John však říká 

příští rok bude lépe. Navýší se policejní rozpočet? Nejen o tom bude řeč v následujících 

minutách. Probereme i nářky starostů některých obcí, které chtějí větší pravomoci, aby se 

mohli vypořádat s napětím mezi většinovou populací a Romy. A o jakých tématech se po 

dnešních Otázkách začne mluvit? Policejní odbory rozešlou už v úterý petici za odstoupení 

ministra vnitra Radka Johna. Podle odborářů nedokázal ministr John resortu zajistit dostatek 

peněz na mzdy a na provoz. Česká pošta a Svaz měst a obcí podepsaly memorandum k 

projektu změny pobočkové sítě. Nemá jít o rušení pošt, ale o změnu formy obsluhy. S redukcí 

poboček České pošty počítala odvolaná ředitelka firmy Marcela Hrdá.“ 

(obrazový záznam, Marcela HRDÁ, odvolaná generální ředitelka České pošty: „Pošta má 

přibližně 3400 poboček a do budoucna, a já skutečně říkám do budoucna a po dohodě se 

všemi subjekty i s tou místní samosprávou v té dané lokalitě bychom viděli poštu v tom, že by 

měla kolem 1700 vlastních poboček a přibližně stejnou půlku by měla ve franchisovém 

režimu.“) 

Václav MORAVEC, moderátor: „Setkání starostů měst a obcí kvůli napětí mezi většinovou 

populací a Romy. Uskuteční se už v pondělí v Novém Bydžově na Královéhradecku. 

Představitelé obcí a měst chtějí probírat i návrhy nových zákonů týkajících se například 

sociálních dávek.“  

Václav MORAVEC, moderátor: „Situace ve zdravotnictví. Dojde k dohodě? Odpověď na tuto 

otázku se dozvíme už zítra. Právě zítra se sejde ministr zdravotnictví Leoš Heger z TOP 09 s 

nespokojenými lékaři. Ve hře je dohoda, která by mohla zabránit hrozícímu odchodu 3800 

doktorů z nemocnic. Spor se vede o to, o kolik by se měl lékařům zvýšit plat. Odbory žádají 8 

až 12 tisíc korun měsíčně, ministerstvo nabízí 5 až 8 tisíc korun. Ministerstvo odborářům v 

několika bodech ustoupilo. Původně měli doktoři dostávat víc peněz v odměnách. Ministr 

zdravotnictví Leoš Heger předloží vládě úpravu tarifních platových tabulek. Peníze navíc by 

tak šly do tarifů. Ministr bude prosazovat, aby kabinet tabulku schválil. Hotova má být do 

konce února. Tady jsou slova ministra zdravotnictví Leoše Hegera.“ 

(obrazový záznam, Leoš HEGER, ministr zdravotnictví /TOP 09/ /11. 2. 2011/: „Ta opatření 

samozřejmě se promítnou do příštího roku. Já bych jenom připomněl, že jeden z našich 

velkých kroků v těch předchozích týdnech bylo zveřejnění příslibu, veřejného příslibu, že 

reforma se rozbíhá, bude pokračovat do příštího roku a my jsme slíbili, že budeme směřovat 
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naše úsilí k tomu, aby platy byly zvyšovány v dalším roce. Takže samozřejmě nebude možno, 

aby to, co se poskytne lékařům teď, bylo bráno zpět a vrátilo se to do stádia na začátku 

letošního roku.“) 

Václav MORAVEC, moderátor: „Vysvětlil v pátek novinářům ministr zdravotnictví Leoš 

Heger. Onou dohodou se mají v pondělí zabývat i hejtmani, pokud k dohodě dojde. Také v 

pondělí se schází Bezpečnostní rada státu.“ 

 

* * * 

2. Situace ve zdravotnictví 

 

Václav MORAVEC, moderátor: „Prvními hosty Otázek jsou ministr vnitra, vicepremiér, šéf 

Věcí veřejných Radek John. Vítejte po čase v Otázkách. Dobrý den.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Dobrý den.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: A vítám i stínového ministra vnitra z ČSSD, poslance ČSSD 

Jeronýma Tejce. I vám hezký dobrý den.“ 

Jeroným TEJC, stínový ministr vnitra, poslanec /ČSSD/: „Hezké poledne.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Začněme u vás, pane poslanče. Nemáte obavy, že ta 

případná dohoda, pokud k ní dojde v souvislosti se zvýšením tarifů u nespokojených lékařů, 

může odstartovat dominový efekt u jiných profesí, u hasičů, u policistů?“ 

Jeroným TEJC, stínový ministr vnitra, poslanec /ČSSD/: „Já mám obavy z toho, aby nakonec 

ta dohoda vůbec vznikla. Já bych byl rád, aby se jak vláda, tak lékaři dohodli, aby nás 

nečekalo několik měsíců skutečně vážných problémů a rizika toho, že řada lidí nebude 

ošetřena v situaci, kdy to bude potřebovat. To myslím, že je prioritní. Musíme se samozřejmě 

dívat i do budoucna, ale já věřím, že žádná dohoda nemůže vést k eskalaci napětí ve 

společnosti, spíš naopak. Určitě všichni, kteří, kterým byl snížen plat v těch posledních 

měsících i letech, tak jsou nespokojeni.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Promiňte, a vám nepřijde nespravedlivé, jestliže lékaři 

dostanou navýšení tarifních platů, zatímco tarify u policistů, u hasičů jdou dolů? Budou brát 

příští týden výplatu sníženou o 10%.“ 

Jeroným TEJC, stínový ministr vnitra, poslanec /ČSSD/: „Tak musíme se vždy dívat na za 

prvé reálnou situaci. Já nesouhlasím s tím, že se snižovaly platy hasičů a policistů o těch 

10%, stejně jako u stejné, jako u všech ve veřejné sféře. My jsme proti tomu protestovali právě 

proto, že si myslíme, že vláda měla hledat zdroje, měla hledat například je právě ve formě 

zdanění progresivní, tedy zdanění těch nejbohatších. Nicméně pokud se týká lékařů, ten 

problém je v tom, že ve zdravotnictví prostředky jsou. Nicméně jsou rozdělovány 

nespravedlivě. A já jsem přesvědčen, že kdybychom tuto spravedlnost hledali, tak bychom 

dokázali právě v resortu zdravotnictví najít možná na úkor farmaceutických firem, možná na 

úkor plýtvání při výběrových řízeních prostředky, které potřebujeme pro to, aby lékaři byli 

dobře ohodnoceni. A bavíme se o lékařích v nemocnicích ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Stručně a jasně řečeno, promiňte, nemáte obavy z 

dominového efektu, pokud k dohodě dojde?“  

Jeroným TEJC, stínový ministr vnitra, poslanec /ČSSD/: „Já se toho neobávám. Samozřejmě 

budou požadavky v průběhu roku vznášeny bez ohledu na to, jestli lékaři uspějí či neuspějí. 

Prostě budou vznášeny a budou tu a tam budou více a tu tam méně oprávněné, ale rozhodně 

se neobávám žádného dominového efektu a byl bych rád, kdyby se vláda dohodla.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Dohodový efekt nepřijde, pane ministře, například ve 

vašem resortu, jestliže uvidí hasiči i policisté, že lékaři po pondělku dostanou navýšené tarifní 

tabulky?“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „No, tam je potřeba říct podstatnou věc. 

Ani koruna nejde ze státního rozpočtu. Ve státním rozpočtu nic není, jenom se zvýší letos dluh 
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o 135 miliard. Čili zadlužíme se dalšími 135 miliardami, ale na lékaře ten dluh se nezvýší. To 

jde z prostředků zdravotnictví. V tom zdravotnictví tam nateče ročně skoro 300 miliard korun 

a zhruba 10% se ukradne. 30 miliard. Kdyby se to bývalo řešilo včas, dávno byly peníze na 

platy lékařů. To se mělo řešit před 10 lety.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Teď se tedy z kradeného, promiňte, teď se z kradeného, 

budu-li pokračovat ve vaší argumentaci ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „V této chvíli ne. V této chvíli pomohou 

zdravotní pojišťovny, ale pak je třeba zastavit kradení. Všechny ty předražené nákupy 

přístrojů, předražené služby v nemocnicích, předražené léky, z toho všeho samozřejmě 

šetřením v tom resortu lze získat peníze na platy a stejně tak já v resortu vnitra šetřím, kde to 

jde. A zadělali jste mi hrozně, politici, v minulých letech. Vy jste dopustili, že se tam kradlo 

dočista 54 milionů a že se tam bez výběrových řízení kamarádíčkům dávaly peníze, že se tam 

pronajala budova pro cizinecké policii, pro cizineckou za 22 milionů.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Promiňte, pane ministře, teď už jste vy politik, tak aby se 

nekradlo za vás.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „No právě, tohle já zastavuju, tohle jsem 

odhalil, zastavuju, dávám trestní oznámení a z těhle ušetřených peněz to půjde do resortu. Ale 

měli to hlídat dávno předtím.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „A vy nemáte také obavy z toho dominového efektu? Jestliže 

Jeroným Tejc říká: „požadavky lékařů jsou oprávněné“ a propos vy jste pro to, aby se zvýšila 

ona tarifní tabulka?“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „No, znovu. Nejde ani koruna ze státního 

rozpočtu, takže ani jiné příjmové skupiny nemohou říkat chci ze státního rozpočtu. Doktoři 

nedostanou ze státního rozpočtu ani korunu. Ale já sám ve vnitru hledám zdroje, zastavuju 

kradení a všechny ty peníze jdou do hospodaření resortu. Čili i v průběhu tohoto roku se bude 

situace resortů zlepšovat, tak jak tam nacházíme ty hrůzy ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Dominový efekt nepřijde podle vás?“  

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Nejsou to peníze ze státního rozpočtu, 

čili nevzniká nárok nikomu na žádné peníze ze státního rozpočtu. Zůstane nám jenom to, že se 

letos zadlužíme dalšími 135 miliardami. K bilionu 500 miliard.“ 

Václav MORAVEC, moderátor:“Pane ministře, jednoduchá otázka. Co v pondělí bude tedy 

probírat Bezpečnostní rada státu, jestliže se situací ve zdravotnictví znovu máte v pondělí 

zabývat?“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Tak já musím říct za Věci veřejné, že my 

se velmi snažíme tlumit vášně a jednat. My jsme velmi na pozici třeba Lékařského odborového 

klubu, který taky říká zastavme kradení a furt je třeba dojednávat tyhle věci. Já jsem na vládě 

navrhoval, aby když se byla shoda na 1,5 miliardy z těch 2 miliard, ať se ta půlmiliarda, ať se 

to řeší s řediteli nemocnic, kteří když řeknou je to pro lékaře, ať je to pro lékaře. Když řeknou 

10% pro sestry, ať je to pro sestry. Ať se domluví doktoři se sestrami, vždyť je to jeden tým. A 

když odejdou doktoři, sestry budou propuštěny, spadne ta loď celá. A na Bezpečnostní radě se 

bude řešit zase Bezpečnostní rada státu, kdyby došlo k té krizi, kdyby proboha nedošlo k 

dohodě, což odporuje zdravému rozumu, jak to řešit, to znamená, to je to vyhlášení stavu 

nebezpečí, který mohou vyhlašovat hejtmani v kraji, který by byl extrémně postižen. A kdyby 

to byl jeden nebo dva kraje, tak pak ta pomoc armády by byla účinná, protože to je asi 700 

mužů až tisíc. Ale rozhodně, rozhodně by to řešení nebylo celoplošné, celostátní, to by ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Nevyhlašoval byste tedy krizový nebo nouzový stav?“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „To by byl takzvaný nouzový stav. Ten byl 

vyhlášen za 11 let trvání zákona jedinkrát, a sice při těch velkých povodních, kdy opravdu šlo 

o majetky a životy tisíců lidí. A tohle je na stav nouze, protože některé kraje nejsou tak 
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zasaženy a některé samozřejmě, třeba Vysočina, mají problém. Čili je to věc hejtmana 

Vysočiny.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Ukazuje ta současná situace s těmi možnými odchody 

lékařů, že by se měla měnit krizová legislativa? Vyhlašování krizového stavu, pane 

poslanče?“ 

Jeroným TEJC, stínový ministr vnitra, poslanec /ČSSD/: „Tak já myslím, že ne. Já bych 

nerad, abychom měnili zákony jenom proto, že vláda není schopná dialogu s jakoukoli 

skupinou. Určitě musíme se snažit o dohodu a není možné, aby například vláda změnila zákon 

v tom smyslu, že nebudou moci lékaři dávat výpovědi. To je prostě proti zdravému rozumu.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „K tomu se snad nechystáte?“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Vláda nic takového nechystá.“ 

Jeroným TEJC, stínový ministr vnitra, poslanec /ČSSD/: „Vím, že prostě takové návrhy od 

pana ministra Hegera v tom smyslu, že by snad toto se mělo řešit legislativně, zaznívaly. 

Prostě důležité je, abysme se dohodli, důležité je, aby nakonec zvítězil zdravý rozum. A já 

bych chtěl především apelovat na vládu, protože pan ministr tady říkal, že to je věc hejtmanů. 

Samozřejmě hejtmani budou muset určitě jednat v případě, že ta krize vznikne. Ale oni za ni 

nemohou a skutečně to, co je důležité, je, aby ministr, což naštěstí v těch posledních dnech a 

týdnech začal dělat po těch několika měsících mlčení, začal jednat. A já bych chtěl apelovat 

také na pana premiéra, protože tohle je skutečně věc tak zásadní, že pan premiér Nečas se 

nemůže této věci vyhýbat a musí do té věci vstoupit a on je odpovědný za to, jak vláda bude 

reagovat.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Já myslím, že za krizi může úplně každý. 

Tady politici 20 let mlčeli k tomu, že lékaři byli dramaticky šizeni. Slušný ministr 

zdravotnictví v roce 89 nic nechtěl a doktoři byli prostě škrceni 20 let. To mělo být dávno 

vyřešeno.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Pane ministře, ještě ten spor o vyhlašování krizových stavů. 

Ukazuje ta současná situace, že by bylo dobré měnit zákony týkající se krizového či 

nouzového stavu v Česku?“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Nikdo nic takového neplánuje. Tam jestli 

můžu ...“ 

 

* * * 

3. Johnova správa vnitra 

 

Obsah: Václav MORAVEC, moderátor: „Kritický rok. Tak o letošním roce z pohledu 

policistů a hasičů mluví ministr vnitra Radek John. Odbory kontrují. Letošní rok by nemusel 

být kritický, pokud by ministerstvo vnitra neřídil právě Radek John. Už v úterý policejní 

odboráři rozešlou mezi policisty petici. V ní vyzvou ministra vnitra Radka Johna k 

odstoupení. Petice se policistům dostává do rukou v době, kdy jim na účet přijde vůbec první 

výplata snížená o 10%. Jeden příběh za všechny. 38letý Richard Rosenberg. Slouží u policie 

16 let. Z platového výměru teď zjišťuje, že ze 24 tisíc hrubého spadne na 21,5 tisíce. O 

zvláštní příplatky nepřijde.“ 

(obrazový záznam, Richard ROSENBERG, policista, Policie ČR Praha /4. 1. 2011/: „Snažil 

jsem se svůj plat zlepšit tím, že vystuduji vysokou školu. Udělal jsem ji ve svém volnu za 

vlastní náklady, ale v současnosti je mi to k ničemu.“) 

Václav MORAVEC, moderátor: „Podobně jsou na tom i jeho kolegové. Rosenberg tvrdí, že 

některé z nich situace nutí k tomu, že si peníze, o které přicházejí, vydělávají jinde. A to i 

přesto, že to zákon zakazuje.“ 
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(obrazový záznam - pokračování, Richard ROSENBERG, policista, Policie ČR Praha /4. 1. 

2011/: „Je to bohužel tak, že se dostáváme do nějaký šedý sféry, kdy se nechávají zaměstnat v 

podstatě bez smlouvy. A bohužel i co vidím kolem sebe, tak to narůstá.“) 

Václav MORAVEC, moderátor: „Stejně se snižují platy i hasičům. Na rozdíl od policistů ale 

přicházejí i o rizikové příplatky. Například ten s 10letou praxí přijde v průměru o 3 až 4 tisíce 

korun. A o daleko víc přicházejí i civilní zaměstnanci, kteří u sboru pracují.“ 

(obrazový záznam, Zdeněk J. OBERREITER, předseda Odborového svazu hasičů /4. 1. 

2011/: „Ty dopady, který budou 3700 a někde až přes 4 tisíce, jsou skutečně na hranici 

únosnosti.“) 

(obrazový záznam, Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/ /4. 1. 2011/: „Platy 

odcházejících policistů se používají na ten škrt, zatímco u hasičů není možné zdecimovat 

hasičský sbor.“) 

Václav MORAVEC, moderátor: „Ministr vnitra Radek John přiznává, že letošní rok je sice 

pro hasiče a policisty kritický, v následujících letech ale slibuje řešení.“ 

(Obrazový záznam, Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/ /4. 1. 2011/: „Příští 

rok nebude vyšší škrt a ve střednědobém výhledu máme nárůsty o půl miliardy každý rok.“) 

Václav MORAVEC, moderátor: „Odboráři už teď vědí o policistech a hasičích, kteří sice 

nové platové výměry podepsali, nesouhlasí ale s nimi a chtějí se proti nim odvolat. Těmto 

lidem nabízejí odboráři právní pomoc. Pokud by měl ministr vnitra Radek John říci, jak bude 

reagovat na tu petici, která se mezi policisty dostane v úterý?“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Tak petice samozřejmě má špatného 

adresáta. Radek John bojoval za platy i za peníze na provoz ministerstva vnitra a jako jediný 

na vládě vybojoval, že vnitro dostalo jako jediný resort navíc 2,2 miliardy.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Přesto, promiňte, ale se policistům sníží platy.“  

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Já jsem bojoval ještě o půl miliardu a 

vláda, ministr financí, premiér řekli nedáme. Neboli žádný jiný ministr vnitra nesežene jiné 

peníze a jestli je ta petice adresována někomu, tak musíte adresovat vládě. Ta řekla nedáme 

víc, jo, čili to je ta podstata. A jinak to snižování platů. Jediné, co jde z ministerstva vnitra, 

snižuje se tarif o 10%. Tarif je 70% platu. Průměrně je to, já jsem vždycky říkal 6,3%, teď to 

spočítali ekonomové, je to 6,7% u policie, 6,7. Jsou policisté, kteří nemají snížený platy téměř 

vůbec.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Kolik takových je, pane ministře, jestliže ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „No, tak já jsem řekl od začátku, že 

protikorupční a ÚOOZ, ty útvary, které bojují s korupcí, těch se to prakticky nedotkne. Tam 

bude zvláštní fond pana policejního prezidenta a když budou mít výsledky, budou na svých 

platech. Ale stejně tak všech dobrých policistů ve výkonu. Když budou dobří, tak tam kromě 

toho tarifu je sníženo jenom tarif, tak tam mají osobní hodnocení, rizikový příplatek, odměny, 

za vedení mají peníze. Čili tam jsou lidi, kteří se dostanou na své peníze. A kromě toho, a to je 

nejdůležitější, a to nikdo neví, tady se každý rok jedné třetině policistů zvyšuje plat. Loni 1/3 

policistů získala zvýšení platu o 3,5%, letos 1/3 policistů získá zvýšení platu o 3,5%. Příští rok 

také.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Promiňte, chápu to, stručně řečeno, pane ministře, chápu 

to správně, že tu petici považujete za nespravedlivou?“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „No, je třeba napsat panu premiérovi. 

Vládo, vy jste nedala více peněz, odstupte. Tomu rozumím.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: No, tak oni píší vicepremiérovi a ministrovi vnitra, pane 

poslanče.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „To je v pořádku, ale ta vláda mi nedala 

těch 500 milionů a žádnému jinému ministrovi vnitra je nedá. A to je stejné jako u lékařů, kde 

se řeklo ani koruna ze státního rozpočtu, protože by to byl další dluh. Dlužíme 135 miliard za 
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letošek. Jakýkoli peníze navíc dlužíme ještě víc. Chce daňový poplatník, chce ještě víc 

zadlužit? Nechce ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Pane ministře, promiňte, neodpovídejte za daňového 

poplatníka.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Chcete se zadlužit víc? Nechtějí.“ 

Jeroným TEJC, stínový ministr vnitra, poslanec /ČSSD/: „Já bych možná za ty daňové 

poplatníky také ... Já myslím, že zaprvé pan ministr je vicepremiérem. Vy, pane ministře, jste 

předsedou koaliční strany, na které stojí a padá tato vláda. Kdyby vy jste řekl toto je pro mě 

nepřijatelné, protože to zlikviduje řadu činností u policie a povede to k obrovským 

problémům, tak prostě nemůže ta koalice vás přehlasovat. Vy máte právo veta. Takže vy jste s 

tím v zásadě souhlasil. Já rozumím tomu, že jste chtěli být ve vládě, že chcete v té vládě zůstat 

a dohodli jste se. Není možné teď to svalovat, tu vinu, na někoho jiného. Za druhé, za druhé 

ono to není jenom o těch penězích a o těch platech. Já myslím, že policisté, tak jak se s nimi 

bavím, i hasiči, se dokáží smířit s tím, že jim půjdou platy o 5, o 10% níž. Prostě tak jako 

většině zaměstnanců ve veřejném sektoru. Ten problém je ale v tom, že se omezuje výkon, 

prostě jsou obrovské problémy například s benzinem, s tím, jak oni vykonávají tu činnost. 

Můžeme se dostat ke konkrétním příkladům. Já vám je rád řeknu. A poté samozřejmě ta práce 

jejich ztrácí smysl. A ta třetí věc, kterou vám vyčítají nejvíc, a proto já se nedivím, že udělali 

tu petici, že o nich často mluvíte jako o těch flákačích, kteří mají 32 tisíc průměrný plat a 

nebo 34 a když se podíváte na ty konkrétní čísla právě těch policistů, kteří se ozývají, to jsou 

ti, kteří mají 14 tisíc nebo jako nástupní plat 16 tisíc čistého, když pracují o sobotách, o 

nedělích ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Promiňte ale, pane poslanče, jak byste tu situaci řešil vy, 

jestliže vláda říká víc peněz nemáme? V podobné situaci byli i vaši ministři, kteří ..., 

respektive ministr, který byl v administrativní vládě Jana Fischera Martin Pecina?“ 

Jeroným TEJC, stínový ministr vnitra, poslanec /ČSSD/: „Tak to byl především ministr vlády, 

ve které sociální demokracie nebyla ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Počkejte, vy jste ji tvořili, tak nedistancujte se, společně s 

ODS jste tady vytvořili po pádu vlády Mirka Topolánka, jste vytvořili ...“ 

Jeroným TEJC, stínový ministr vnitra, poslanec /ČSSD/: „Já myslím, že to byla vláda pana 

Fischera, kde byl ministrem financí pan Janota.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Kterou mu nadiktovala ODS.“ 

Jeroným TEJC, stínový ministr vnitra, poslanec /ČSSD/: „Za druhé za Martina Peciny žádné 

takové protesty ohromné nebyly, protože to snížení nebylo tak razantní. Ten problém je, když 

si uvědomíte, jak se například snižují provozní výdaje na jednoho policistu, tak za Martina 

Peciny došlo k poklesu asi z 33 nebo 34 na 32 tisíc na každého policistu na rok těch nákladů. 

Za Radka Johna je to 12,5 tisíce. To je pokles ne o 2 tisíce, ale o 20. A já myslím, že tohle ... „ 

Václav MORAVEC, moderátor: „A jak byste tu situaci tedy řešil býti Radkem Johnem? 

Stručná odpověď.“ 

Jeroným TEJC, stínový ministr vnitra, poslanec /ČSSD/: „To řešení je především v tom, aby 

Radek John jako místopředseda strany prosazoval svůj volební program, který například, 

abychom se vrátili k tomu, jak získat nové zdroje, kromě toho, co říká pan ministr, to 

znamená, že se skutečně plýtvalo nebo kradlo, ať už tomu budeme říkat jakkoli, to je jedna 

cesta. Druhá cesta je v tom, abychom zvýšili příjmy státního rozpočtu. My jsme navrhovali, 

aby se zavedla progresivní daň nad 100 tisíc korun měsíčně, tak abychom získali další příjmy. 

Je možné podle mého názoru uvažovat i o zvýšení daně o 1% u právnických osob. A to jsou 

prostředky, které by samozřejmě mohly poté jít nejen do bezpečnosti. Takže my chceme, aby 

se vláda dívala nejen na škrtání, ale také na to, co to přinese, protože když těm lidem snížíme 

platy o 3, o 5 tisíc, tak samozřejmě to jsou vážné problémy jak těch rodin, tak ale i ekonomiky, 
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protože potom méně kupují, šetří a ta ekonomika se z toho nevzpamatuje a my možná také 

místo růstu dnes nebo tento rok budeme mít pokles, což bychom si asi nikdo nepřáli.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Ono co se týče platů policistů, tak snížení platů policistů 

vedlo už na konci roku k tomu, že někteří z nich od policie odešli. Podívejme se na rozdíly 

mezi tabulkovými počty policistů a mezi skutečnými počty, jak jsou ve službě. Tady jsou data 

Otázek: Policie bude mít 45, respektive 47 tisíc příslušníků. S tím se počítalo v těch 

uplynulých letech. Skutečný stav se od toho tabulkového liší, jak ostatně vidíte z grafu, 

nejméně však v roce 2004, kdy zůstávalo neobsazených zhruba 500 míst. Reforma policie a 

hromadné odchody příslušníků, kteří měli v uplynulých letech nárok na výsluhy, však zvýšily 

po roce 2007 rozdíl mezi tabulkovými místy a neobsazenými místy u policie. Škrty ve státním 

rozpočtu to po nástupu Nečasovy vlády přispěly k tomu, že odešli další policisté. Policie má 

historicky nejméně příslušníků ve službě. Přibližně 41 tisíc. Pane ministře, nemáte obavy, že 

dojde k dalším odchodů policistů, až uvidí tu první výplatní pásku?“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Policie má nejvíc policistů na počet 

obyvatel v Evropě. Máme 430 policistů na 100 tisíc obyvatel. Slováci mají 250. Skandinávské 

země mají 200. To znamená, tady byla zbytnělá policejní služba ještě z doby totality, kdy to 

byl policejní stát. Nesmyslné náborové kampaně, kde se vydávaly stovky milionů korun, ještě 

na začátku loňského roku, kdy bylo jasné, že nebudou peníze, byla náborová kampaň. Peníze 

lopatama do policie, výsledek byly odměny a výsledek jsou výsluhy, které teď platíme, daňový 

poplatník, 3 miliardy korun.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Pane ministře, ten počet se tedy bude dál snižovat? Počítáte 

s tím?“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Samozřejmě na 40 tisíc a dostaneme se 

stále mezi země, které mají nejvíc policistů na počet obyvatel. Loni ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Váš stav tedy bude, promiňte ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „... se výsledky policie dramaticky 

zlepšily.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Váš stav tedy bude 40 tisíc, kterého chcete dosáhnout 

dokdy?“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „To policejní prezidium označilo za 

optimální stav. Čím dříve ho dosáhneme, tím více bude peněz pro policisty. Mně dneska 

vyčítají, proč jste nepropouštěl a nenechal peníze těm policistům. Odbory žádaly ani muže ze 

závodu, nesmí se nikdo propustit. Proto mají dneska škrty všichni. Zatímco 40tisícový 

efektivní sbor by tady udělal velikou práci a byl by lépe zaplacen. A mimochodem počet 

trestných činů loni klesl o 60 tisíc. Zvýšila se objasněnost. V Praze bylo o 5 tisíc méně krádeží 

aut, o 2 tisíce méně kapsářských krádeží. Policie má veliké úspěchy. Počet lidí, který dali 

úplatek, zvýšeno trestní stíhání o 62%.“  

Václav MORAVEC, moderátor: „Pane ministře, tak říkáte, že další snižování počtu policistů 

povede k větší ...“  

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Povede ke zvýšení platů policistů.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „A k větší efektivitě.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „A samozřejmě je třeba, aby tento velmi 

příznivý trend poklesu kriminality byl uhlídán a aby ještě v těch korupčních kauzách byly 

chytány také velké ryby. Zatím ta policie podle statistik si vede velmi efektivně a já vůbec 

neříkám o všech, že jsou flákači. Loni bylo stíháni inspekcí policie návrh na trestní stíhání 

362 policajtů. Ti ostatní jsou senzační. Ježiš marja, budou dostávat peníze.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Nakolik může přispět k uklidnění situace nový policejní 

prezident Petr Lessy, další host otázek, za kterým míříme právě teď do Ostravy. A hostem 

Otázek v pražském studiu je pak místopředseda policejních odborů Alexander Burda. Oběma 

přeji hezký dobrý den, vítejte v Otázkách.“ 
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(přímý vstup, Petr LESSY, policejní prezident: „Dobrý den přeji divákům i vám do Nového 

Bydžova.“) Alexander BURDA, místopředseda policejních odborů: „Dobrý den vám i 

divákům.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Pane místopředsedo Burdo, začněme u vás. Předpokládám 

správně, že nepočítáte s tím, že by Radek John na základě petice, kterou začnete distribuovat 

mezi policisty v úterý, takže by odstoupil?“ 

Alexander BURDA, místopředseda policejních odborů: „No, předpokládáme, že buď 

odstoupí sám, anebo bude tedy odvolán premiérem. Jinak bysme tu petici nedělali.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „A námitka, že tu petici máte adresovat celé vládě, protože 

Radek John byl přehlasován?“ 

Alexander BURDA, místopředseda policejních odborů: „Problém financí je samozřejmě 

zásadní, ale nejedná se v té petici pouze o problém financí. Jedná se i o to, o chování pana 

ministra vůči policistům, o jeho urážkách na adresu policistů a zaměstnanců i hasičů a také o 

to, jakým způsobem neustále loví pouze velké ryby, ale normální trestná činnost ho naprosto 

nezajímá ani ta práce policistů.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Chápu to správně, že jste nespokojeni s ministrem vnitra a 

jeho vystupováním a teprve pak jde až o peníze?“ 

Alexander BURDA, místopředseda policejních odborů: „My jsme hlavně v první řadě velmi 

zklamáni tím, jakým způsobem se ministr vnitra stará o svůj resort a zejména pak o policii a 

hasiče.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Jak tu situaci budete řešit vy, pane policejní prezidente, 

jestliže tady budou policisté ve větší míře vyzývat ministra vnitra k rezignaci? Přicházíte do 

situace, která zjevně, dá se říci, že je napětím v policejním sboru.“ 

(přímý vstup, Petr LESSY, policejní prezident: „Tak opravdu ta situace není jednoduchá. Já 

jsem byl jmenován do funkce k dvacátému čtvrtému lednu letošního roku a opravdu po třech 

týdnech se dostávám do situace, kdy jeden, a tady podotýkám opravdu jeden z odborových 

svazů, které v rámci Policie České republiky působí, dává petici. Já nechci zpochybňovat 

ústavní možnost petičního práva, ale přesto chci zdůraznit, že nezávislý odborový svaz tento 

okamžik reprezentuje zhruba 4 tisíce policistů v rámci 50tisícového sestavu našich policistů, 

občanských zaměstnanců. Já jsem v pátek měl možnost setkat se s dalším významným 

představitelem další odborové organizace, která v policii působí, Odborovému svazu státních 

orgánů představeným panem Pachrem, ve kterém jsme si tyto věci vyříkali a opravdu jsme se 

shodli na tom, že v současné době prostor pro jednání je a mělo by probíhat jednání, ne 

ultimativní gesta v podobě petic. Já tuto situaci chci řešit a ...“) 

Václav MORAVEC, moderátor: „Pardon, čeho chcete dosáhnout tím vyjednáváním, když 

začnete s jinou odborovou organizací vyjednávat a přizvete k tomu i onu druhou odborovou 

organizaci, která přichází v úterý s tou peticí?“ 

(přímý vstup, Petr LESSY, policejní prezident: „Není to ... Já opravdu chci mít pravidelný 

kontakt se všemi odborovými organizacemi, které působí v policii. Ale uvědomte si, že během 

třech týdnů byla, moje absolutní priorita byla nastavit rozpočet, který dneska je znám pro 

všechna krajská ředitelství a útvary Policie České republiky. A já se stále domnívám, že i v 

tomto, řekněme, velmi kritickém rozpočtu, jsme schopni dostát svých závazků, ale tady 

podotýkám pouze v letošním roce.“) 

Václav MORAVEC, moderátor: „Pouze v letošním roce. Chápu to správně, že budete chtít 

jistou garanci od ministra vnitra na rozpočet, na rok příští, aby mohlo dojít ke zvýšení platů 

těch policistů, kteří opravdu fungují efektivně a stojí na nich policejní sbor jako celek?“ 

(přímý vstup, Petr LESSY, policejní prezident: „Ano, protože já jsem dlouholetý policista, 

působil jsem ve výkonu, tak vím, že v té minulosti bylo relativně dost zdrojů na policejní platy 

díky tomu, že se přerozdělovaly platy za takzvaná neobsazená tabulková místa. Samozřejmě 

tento přetopený kotel se jednoho dne, ty zdroje, bych řekl, se nenaplnily a dneska dostáváme 
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sice také na nenaplněná systematizovaná místa, ale už ne v takové míře, jaká to byla v 

minulých letech. Pro vaši informaci, letos dostáváme na nějakých 43859 policistů, při 

reálném stavu rozpočtovaných 41180 policistů. A my i díky tomu, že převádíme část těchto 

mezd policistů z nenaplněných tabulkových míst do provozních výdajů, jsme dosáhli toho, a to 

já jsem osobně garantoval Policii České republiky v tomto rozpočtu, že dojde k poklesu 

provozních výdajů pouze o 22%. Ne o 35, jak bylo rozpočtováno v prvotní kapitole.“) 

Václav MORAVEC, moderátor: „Abychom tomu zcela rozuměli. Kolik budete potřebovat pro 

rok 2012, tedy pro rok příští?“ 

(přímý vstup, Petr LESSY, policejní prezident: „Letošní, když se odprostím teďka od mezd 

policistů, tak budeme potřebovat na provozní výdaje zhruba 4 miliardy korun. Jsou 

rozpočtovány 3,3 miliardy, zhruba za 100 milionů máme takzvané předkupy materiálu a 

zhruba 600 milionů potřebujeme převést z mezd neobsazených tabulkových míst do těchto 

provozních výdajů. Ty 4 miliony korun jsou ..., proto říkám pro letošní rok, pouze na takzvané 

to kritické přežití policie v rámci provozu, ale už nám nezbývají peníze na obměnu 

technologií, a to znamená na investice a další, další činnosti, které samozřejmě jsou v 

dlouhodobém horizontu neudržitelné. Takže letošní rok si dovedu představit s těmito 

provozními výdaji, ale ne s těmito provozními výdaji představit si další léta. Z toho já vnímám 

tu garanci pana ministra, že se bude zvyšovat rozpočet policie o další půl miliardy jako 

pozitivní signál k dalšímu vyjednávání.“) 

Václav MORAVEC, moderátor: „Tady byla ještě řeč o objasněnosti. Nemůže se stát, když se 

podíváme na data Otázek, podívejme se právě teď do tabulky objasněnosti. Vidíme, že 

objasněnost všech činů v České republice se pohybuje na nějakých 40%. Za pár okamžiků 

diváci uvidí onu tabulku objasněnost zjištěných skutků. Jak vidíte, z grafu se pohybuje právě u 

té 40procentní hranice, u 50procentní hranice objasněnosti případů, které policisté řešili, 

byla policie u této hranic v roce 2001, pak sami vidíte, docházelo k poklesu objasněnosti a 

pohybuj se u té hranice 40%. Nemáte, pane policejní prezidente, obavy, že to, co se v policii 

děje, ona nestabilita, může přispět k tomu, že se nebude zvyšovat objasněnost, což zajímá nás, 

daňové poplatníky, aby ta objasněnost byla co nejvyšší.“ 

(přímý vstup, Petr LESSY, policejní prezident: „Já bych trošku tuto problematiku vzal z 

jiného úhlu pohledu. Mě velmi tíží to, abysme měli opravdu důvěru veřejnosti. A já nejsem 

zcela přesvědčen, jestli celkový počet kriminality, kterou tady máme ve statistických našich 

údajích jako evidovanou kriminalitu, je skutečný stav kriminality na území České republiky. 

Já se obávám, že je tady určitá latence, ale to je záležitost v celém světě známá. A já chci 

odstranit tu míru latence, protože pokud budeme mít přehled o kriminalitě spáchané, tak 

budeme moct působit zejména na příčiny kriminality. A ona spáchaná kriminalita trestný čin 

je až v podstatě jakýmsi vrcholem podmínek, které jsou umožněny ke spáchání těchto 

trestných činů. Takže objasněnost ...“) 

Václav MORAVEC, moderátor: „Když to přeložím do češtiny, nerad vám skáču do řeči, ale 

když to přeložím do češtiny, přiznáváte tedy, že počet těch případů a jejich pokles, jak jsme 

viděli v tabulce, je jen statistický, protože lidé mnoho věcí nehlásí. Vykradená auta, než aby se 

zdržovali se sepisováním policejního protokolu. Stejně ta věc je pak odložena. Takže těch 

případů ve skutečnosti je daleko víc, než máte v policejních statistikách. Chápu to správně?“ 

(přímý vstup, Petr LESSY, policejní prezident: „Je to možné, já to připouštím, ale nemyslím 

si, že to bude příliš velké procento. Ale přesto já bych opravdu chtěl, abysme si vybudovali 

takový vztah k veřejnosti, aby opravdu jsme dostávali informace o veškeré spáchané 

kriminalitě. Proto chceme upustit od různých experimentů, které v policii jsou, například že se 

v podvečerních hodinách zavírají obvodní oddělení a otvírají se jedno oddělení v rámci 

města, kde se hlásí kriminalita a podobně. My chceme být vstřícní občanům a opravdu 

umožnit jim v rámci rozprostření našich sil možnost, aby mohli oznámit protiprávní 

jednání.“) 
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Václav MORAVEC, moderátor: „To znamená, že budete otevírat ony služebny v průběhu 24 

hodin, že zkrátka ty policejní služebny budou mít větší výkon služby?“ 

(přímý vstup, Petr LESSY, policejní prezident: „Je to o tom nastavení, jak jsme dneska v 

teritoriích. My máme zhruba 536 obvodních oddělení a zhruba 643 základních útvarů policie. 

Já si myslím, že ta saturace policejními služebnami je dostatečná. Spíše jde o to, abysme šli 

moderními trendy otvírání těchto služeben, protože jedna věc je policista na dozorčí službě, 

když řekneme na tom obvodním oddělení a druhá věc je dostupnost tohoto člověka. To 

znamená, dovedu si i představit, tak jak je dnešní model fungování moderních policejních 

stanic, které zajišťují bezpečnost v teritoriu. A občan se dovolá pomocí policie. Já chci také 

hodnotit takzvané dojezdové časy, protože já bych chtěl, aby policie na celém teritoriu byla 

nastavena tak, aby dostupnost naší služby občanům byla jako ostatních útvarů, v podstatě u 

ostatních složek integrovaného záchranného systému.“) 

Václav MORAVEC, moderátor: „My se teď můžeme podívat na čísla policejních služeben. Za 

pár okamžiků uvidíte statistiku počtu policejních služeben v České republice, jak o ní mluvil 

policejní prezident Petr Lessy. A logicky se nabízí otázka na místopředsedu policejních 

odborů Alexandera Burdu, jestli je možné, že takového stavu policejní prezident Petr Lessy, 

který teď představuje v Otázkách, že ho může dosáhnout se snižováním počtu policistů a s 

nespokojeností, která se týká platů, pane místopředsedo.“ 

Alexander BURDA, místopředseda policejních odborů: „No ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Ano, já se vás ptám.“ 

Alexander BURDA, místopředseda policejních odborů: „No, to je otázka, na kterou není 

samozřejmě zase tak jednoduchá odpověď. Protože jestliže se snižujou platy, snižujou se počty 

policistů, ministr vnitra to prezentuje zřetelně. Je otázkou, jestliže jsem slyšel to zkreslené 

číslo, které je stálo uváděno, tedy těch 400 policistů na 100 tisíc obyvatel, které v podstatě je 

vypočítáváno poněkud zvláštním způsobem, protože v některých zemích se do toho nepočítají 

složky jako četnictvo, gardy a podobně, které vykonávají policejní činnost, kdežto u nás to 

všechno vykonává policie, takže to číslo tak zdaleka přesné není a pan ministr to zcela jistě 

dobře ví. A to samé u těch platů. Jak mohou policisté vědět, co bude následovat v dalších 

letech, jestliže v podstatě jsou jim neustále říkány nepravdy? Na letošní rok bylo říkáno 

snížení o 6,3%, ale my už dnes víme, že se to pohybuje až někde kolem 15% u celé řady 

policistů. Já mám k dispozici případně i ty výplatní pásky těch policistů, takže to je možné 

porovnat. A to nehovoříme o tom, jak klesaly platů policistů v loňském roce, že tam je 

snižování zvláštního příplatku, že tam je snižování omezování přesčasových hodin, které byly 

placeny pohotovostí, že jsou tam rušeny směnnosti a tak dále, a tak dále. Zrovna pan policejní 

prezident je v současné době v Ostravě. To je, myslím, velmi zářný příklad. Ostravsko, kde to 

dopadlo velmi tvrdě na ty policisty. Takže je otázkou, co skutečně bude dál, zda budeme mít 

policisty, zda budeme mít dostatek prostředků na provoz, aby se udržel počet služeben, jak je, 

protože víme už nyní, že se počty obvodních oddělení snižují, místo toho vznikají pouze tedy 

služebny, které budou naplněny, dejme tomu, šesti sedmi policisty, protože ten současný stav 

těch obvodních oddělení už není naplněn.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Odpověď Radka Johna, jak to bude?“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Tak hlavně abychom neděsili lidi. My 

bychom nebyli šli do vlády bez příslibu, že se nebude dále krátit v dalších letech do resortu 

ministerstva vnitra plus ve střednědobém výhledu je půl miliardy v příštím roce navíc a půl 

miliardy dalších v příštím roce navíc. Při zeštíhlení policejního sboru to jsou dostatečné 

peníze. Takže tady říkat bude, nebude ... Bude, prostě bude. My bychom nebyli šli do vlády, 

kdyby nebylo jasně řečeno tento jediný rok bude rok škrtů, protože nám ty peníze rozházely 

předchozí vlády. A mimochodem snižování v roce 2010, od ministra vnitra nešel jediný pokyn 

ke snižování a jenom na krajských ředitelstvích, kde špatně hospodařili od začátku roku, 

rozházeli ty peníze na začátku roku, tak pak je na konci dusili. Ale to nemělo nic společného s 
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ministrem vnitra, to bylo špatné hospodaření krajských ředitelů. A v každé teď kraji teď 

vládne jiný krajský ředitel a je to na něm. Například v Karlovarském pan Tomášek, všichni 

mají -8%. A já jsem požádal třináctého ledna pana Štěpánka, ať za mnou chodí s konkrétními 

případy, že je budeme řešit. Dodnes nepřišel ani s jedním. Já jsem ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Takže policejní odbory vám nepřinesly ani jeden ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Já jsem velmi zklamán jednáním odborů. 

Třináctého ledna jsem chtěl po panu Štěpánkovi pojďme řešit případ za případem. Já jezdím 

každý týden do kraje, mluvím s těmi policisty a od odborů mně nepřišel žádný tento případ. Já 

ho chci, já ho budu řešit. Děkuji vám.“ 

Jeroným TEJC, stínový ministr vnitra, poslanec /ČSSD/: „Dobře, já jestli mohu na to 

reagovat, já bych byl rád, aby pan ministr pořád tady místo nadávání na své koaliční 

partnery, na pana Kalouska, na pana Langera ... „ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Já nenadávám, já říkám realitu.“ 

Jeroným TEJC, stínový ministr vnitra, poslanec /ČSSD/: „... jak zadlužili stát a jakým 

způsobem fungovali ...“  

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Miliarda, bilion 500 miliard zadlužili 

stát.“ 

Jeroným TEJC, stínový ministr vnitra, poslanec /ČSSD/“ „Ano, ale vy jste s nimi potom 

udělal koalici. Vy jste s nimi udělal koalici, udělal jste ji nepřímo s Ivanem Langerem a s 

panem dinosaurem Kalouskem, jak jste nám sliboval, že s nimi koalici neuděláte ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Zadlužili jste stát, to je všechno.“ 

Jeroným TEJC, stínový ministr vnitra, poslanec /ČSSD/: „My si počkáme na to, jak to 

zadlužíte vy.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „No my ho oddlužujeme, nevšim jste si?“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „No, stále ho zadlužujete, pane ministře. Kdybyste ho 

oddlužoval, tak začnete splácet onen bilion.“ 

Jeroným TEJC, stínový ministr vnitra, poslanec /ČSSD/“ „Menším tempem ne. Největší tempo 

nasadil pan ministr Kalousek, ale pojďme k tomu, k těm číslům. Prostě ty statistiky 

samozřejmě jsou vždy zkreslené. Jak přesně uvedl pan Burda, prostě 40 tisíc policistů nebo 43 

tisíc a ten počet na počet obyvatel u nás není nejvyšší. Je to vždy o srovnání nikoli toho počtu 

policistů, ale těch činností. Takže určitě se dobereme k tomu, že bysme byli na nějakém šestém 

nebo sedmém místě, daleko hůře je na tom Francie a Itálie, ale asi nemá smysl se přít o to, 

jestli těch policistů máme moc nebo málo, ale kolik jich potřebujeme. Jestliže budeme mít tady 

bezpečně jako ve Skandinávii, tak jich určitě budeme potřebovat méně.“ 

Václav MORAVEC, moderátor“ „A kolik jich podle vás potřebuje? Jestliže Radek John, jasné 

číslo říká 40 tisíc je stav, ke kterému on jako ministr vnitra chce dojít.“ 

Jeroným TEJC, stínový ministr vnitra, poslanec /ČSSD/: „Já myslím, že skutečně důležité je 

podívat se na analýzu, dohodnout se a myslím, že to pan policejní prezident nový řekl 

poměrně přesně. Je potřeba nastavit dojezdové časy a podívat se také do struktury, protože v 

každém kraji je ten počet dán ještě nápadem činnosti možná ze šedesátých let a je potřeba to 

určitým způsobem přeorganizovat. Takže tohle se musí udělat, ale není možné vydat směrné 

číslo a pak se dívat, jaké to bude mít dopady. Je prvně potřeba jasně tu analýzu provést a pan 

policejní prezident ji má pravděpodobně v plánu a já věřím, že to vyjde. A co se týká ono, oné 

důvěry nebo vůbec těch platů, no, pan ministr sliboval 6,3% pokles.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „A je to 6,7 průměrně.“  

Jeroným TEJC, stínový ministr vnitra, poslanec /ČSSD/: „Je to 6,7, ale problém je, že ti 

policisté přichází skutečně reálně o nikoli 6%, ale o 15 nebo 20%. A nejenom policisté, ale i 

hasiči.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Ne, ne a někteří vůbec.“ 
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Jeroným TEJC, stínový ministr vnitra, poslanec /ČSSD/: „No, tak zeptejte se hasičů. Já 

myslím, že tam je to ...“  

Václav MORAVEC, moderátor: „Já se omlouvám, ale pokud ...“  

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Průměr 6,7.“ 

Jeroným TEJC, stínový ministr vnitra, poslanec /ČSSD/: „Ne, průměr rozhodně, pane 

ministře, a to rád doložím na těch konkrétních číslech.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Tak přijďte. Ať přijdou odbory i já i vy.“ 

Jeroným TEJC, stínový ministr vnitra, poslanec /ČSSD/: „Ano a budeme se bavit. Tak když já 

bych byl rád, kdybych vám doložil tisíc případů, že to je větší pokles než třeba 8 nebo 10%.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „No, a já vám doložím tisíc případů, kteří 

mají menší pokles ...“  

Václav MORAVEC, moderátor: „Já se omlouvám, ale to si asi budete muset vyříkat v 

Poslanecké sněmovně, pánové.“  

Jeroným TEJC, stínový ministr vnitra, poslanec /ČSSD/: „My si to určitě vyříkáme, ale já 

bych byl rád, aby pan ministr, když tady říká, že garantuje, že nebude pokles větší než 6,3 

nebo 6,7 ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Průměrný pokles 6,7.“ 

Jeroným TEJC, stínový ministr vnitra, poslanec /ČSSD/: „No, ale to je o tom průměru, 

protože u někoho ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Jasně a některý nemaj pokles. A je to 

podle toho, jak jsou dobrý.“ 

Jeroným TEJC, stínový ministr vnitra, poslanec /ČSSD/: „Jenomže když někdo přijde o 15 … 

Ne, já vám garantuji, že ti hasiči, kteří přichází o 15%, prostě nejsou ti, kteří jsou špatní. Ti 

policisté nejsou špatní ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Omlouvám se, protože tady, promiňte ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Já neříkám, všichni dobří budou 

dostávat více peněz. Co mám říct víc ... dostane zvýšení platu a 1/3 příští rok.“   

 

* * * 

4. Sponzorování policie obcemi  

 

Obsah: Václav MORAVEC, moderátor: „Ne, to, jaká je situace u policie a jestli náhodou není 

zásadní problém i v tom, že se policie stává sponzorovanou organizací, podívejme se na 

konkrétní příklad. Nedostatek peněz ve státním rozpočtu totiž vede u policie i k tomu, že 

policie se stává sponzorovanou institucí. Na její provoz se skládají nejen starostové obcí. 

Jeden příklad za všechny. Starostové obcí Osoblažska chtějí policii přispívat na benzin. 

Policisté totiž chtějí jezdit do odlehlejších koutů, oblastí jen v rámci takzvané zákonné 

povinnosti. Starostové ale trvají na tom, aby jezdili i v rámci prevence, tedy hlavně v pátek a v 

sobotu večer. Policejní služebna ve Slezských Rudolticích. Je jedinou na celém Osoblažsku. 

Úřední hodiny pondělí a středa od 7 od rána do 3 do odpoledne. V ostatní dny zajíždí policie 

do regionu jen v případě nutnosti. A to chtějí starostové změnit. S policií teď vyjednávají o 

uzavření smlouvy.“  

(obrazový záznam, Václav KALDA, starosta Osoblahy /nez./ /4. 2. 2011/: „Tak jsme 

starostové mikroregionu Sdružení obcí Osoblažska se domluvili, že poskytneme nějaký dar, 

nějaké finance nebo jako na nakoupení vlastně benzinu.“ 

Pavla TUŠKOVÁ, mluvčí Policie ČR Bruntál /4. 2. 2011/: „Finanční prostředky darované 

obcí ze zákona policie využije právě na zvýšení prevence a profylaxe v té dané obci.“) 

Václav MORAVEC, moderátor: „Zastupitelstva obcí Osoblažska teď jednají o tom, kolik 

peněz na benzin jsou schopny uvolnit ze svého rozpočtu. Jakou logiku má takové řešení a 

hlavně jak nestranná může být policie, když se stává finančně závislou například na místních 
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zastupitelstvech, vy to nevnímáte, pane ministře, jako zásadní problém, byť to sponzorování 

policie obcemi je jev, který není jevem novým, tedy ...“ 

 Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Zaprvé my jsme řekli, že při škrtu, jaký 

po nás vláda chce, budeme dělat věci jenom ze zákona. Jako není nadstandard, tato země na 

něj nemá. Pokud si někdo takhle připlácí, já to považuji za nestandardní, ale pro policii to 

znamená, že nezná bratra, kdyby tam došlo k nějakému problému.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „No to je právě otázka, jestli to opravdu znamená, jestli si 

myslíte že ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „No, to teda musí znamenat. To 

samozřejmě musí znamenat, protože nebudou si tady kupovat místní zastupitelé policii 

nějakými dárky. To nelze.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „A vy osobně si myslíte, že se to děje kvůli tomu, že vy jim 

škrtáte zákonnou povinnost?“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Ono se to řeší i ... No ne, ta obec chce 

nějaký nadstandard. Ta chce něco, co není ze zákona povinné. Má na to zdroje, výborně, ale 

neznamená to, že policie přestane být objektivní zrovna v té lokalitě.“ 

Jeroným TEJC, stínový ministr vnitra, poslanec /ČSSD/: „Tak já myslím, že to není o 

nadstandardech. Jestliže se provádí standardní hlídková služba ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/“ „Ta se tam provádí.“ 

Jeroným TEJC, stínový ministr vnitra, poslanec /ČSSD/: „... tak se nemůže provádět za 

předpokladu, že se snížily prostředky na pohonné hmoty z 20, 30 tisíc na 4 a 5 tisíc.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Je přednakoupeno na čtvrt roku 

dopředu. Benzin je priorita. Všichni hodnotíme policii podle benzinu. Benzin bude. Máme od 

BESIP 9 milionů korun na benzin pro ty rychlý auta.“ 

Jeroným TEJC, stínový ministr vnitra, poslanec /ČSSD/: „Když se zeptáte na těch služebnách 

... No, ano, rychlá auta na dálnicích, která jsou vidět. Ale my potřebujeme, aby ty limity 

nebyly 5 tisíc korun na 200 kilometrů čtverečních na měsíc. To je prostě ... Mně to připadá 

tak, že pan ministr nakoupil hybridy, hybridní vozidla, která žerou 3 nebo 2 lity, ne 9 a ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Já jsem nic nenakoupil.“ 

Jeroným TEJC, stínový ministr vnitra, poslanec /ČSSD/: „Ale vypadá to tak, vypadá to tak. 

Podle toho, jak jste jim snížili ...Podle toho za pana Langera, se kterým jste v koalici nepřímo 

...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Já jsem v koalici s panem Langerem? Já 

vám děkuju, to mi ještě nikdo neřek.“ 

Jeroným TEJC, stínový ministr vnitra, poslanec /ČSSD/: „Ano, je to tak, protože je poradcem 

pana premiéra Nečase, s kterým jste v koalici. V podstatě vládnete spolu. Máte spolu ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Můžete nechat pana Langera s dovolením panem 

Langerem? Pane předsedo, vy mi odpovězte na otázku, jestli toto považujete za systémové, byť 

to bylo i v minulosti, že si zastupitelstva přispívají na provoz policie, která v mnoha ohledech 

řeší i věci, které se týkají těch zastupitelů a dění v té obci. Nakolik nestranná ta policie může 

být?“ 

Jeroným TEJC, stínový ministr vnitra, poslanec /ČSSD/: „Já to nepovažuju za systémové. 

Nepovažuji to za správné, ale na druhé straně se jim nedivím. Pokud starosta nechce, aby se 

mu v té obci začaly ztrácet děti, pokud nechce, aby se tam kradlo, aby tam lidé nadávali na to, 

jaká je tam kriminalita, tak mu v zásadě nic jiného nezbývá. Takže řeší ten problém, který 

nastane. Možná daleko horší než nákup benzinu je, když se nakupují nějaké konkrétní 

vybavení pro, řekněme, vedení těch policií, což se podle mého názoru tak často neděje a to, co 

je důležité, je, aby skutečně byla zajištěna bezpečnost na celém území státu. Přece není 

možné, abych já jako občan, když přijedu do Nového Bydžova, byl méně chráněn, než jsem 
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chráněn v Brně nebo jinde jenom podle toho, jestli ta obec má nebo nemá peníze navíc na 

nějaký nadstandard.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Co to tu říkáte? Bydžov si nepřiplatil ani 

korunu a v Bydžově je zvýšeno z 15 policistů na 21 od prvního ledna a ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Ano, protože je tady mimořádná situace.“  

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Není. Tady došlo ke dvoum trestným 

činům, od té doby k ničemu žádnému dalšímu a je tady ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Tak proč se tedy navyšoval počet policistů?“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Navyšovali jsme, protože tady došlo ke 

dvoum trestným činům. Mají navýšeno. A já teď mám problém ve všech jiných městech, a 

říkají vy nám tady navýšíte? V Bydžově statistika zločinnosti v této chvíli opravdu je klidné 

město, to si řekněme otevřeně. Nic dalšího se nestalo. O tom se budeme bavit. Takže Bydžov si 

nepřiplatil a Bydžovu policie zvýšila, ale vy mluvíte tady o obci, která chce, aby kvůli prevenci 

tam dojížděli policisté. Jestli chce něco, co není ze zákona, tak holt si to bude muset zařídit.“ 

Václav MORAVEC, moderátor“ „Ptám se ale na ty místní vlivy. Poslední otázka na 

policejního prezidenta Petra Lessyho, kterýho zůstává hostem Otázek v Ostravě. Přijde vám 

to jako systémové a nemáte obavy jako nový policejní prezident z těch místních vlivů, když si 

budou připlácet obce na některé činnosti, které policie bude zajišťovat?“ 

(přímý vstup, Petr LESSY, policejní prezident: „Já se nedomnívám, že tomu tak je. Je to o 

tom definování standardu, který my teďka připravujeme, v souvislosti s rozprostřením našich 

sil a určováním počtu našich příslušníků. Já tady chci poukázat na to, že všichni naši 

partneři, což jsou především samosprávy, si uvědomují odpovědnost za veřejný pořádek. A 

tam, kde si opravdu tu odpovědnost uvědomují, tak vznikají například ... Jedna cesta je 

budování městských a obecních policií, druhá cesta je jít pro ten příspěvek na to, že chtějí 

opravdu, aby policie u nich byla jakási nadstandardní služba v tom, že v jejich teritoriu se 

objeví častěji než bezpečnostní situace vyžaduje. Takže já s nedomnívám, že by to bylo něco 

nad rámec, protože nám to dokonce umožňuje zákon a je to využíváno v rámci uzavírání 

takzvaných koordinačních dohod. A já tady podotýkám, že se netýká žádného sponzorování 

nějakých soukromých subjektů a podobně. Bavíme se pouze o samosprávách a případně 

krajích. To je jediná naše spolupráce, která je vlastně určena i zákonem a je tady ta možnost. 

Takže já se domnívám, že to není nesystémové. Je to umožněné zákonem a já rád vítám tu 

spoluodpovědnost našich partnerů za zajištění bezpečnosti v těch teritoriích.“) 

Václav MORAVEC, moderátor: „Kdy budete mít ony standardy? To znamená, kdy řeknete 

veřejnosti, jaké číslo by měla mít policie, kolik lidí ve službě by mělo být, jestliže Radek John 

mluví na základě policejních analýz o počtu příslušníků 40 tisíc?“ 

(přímý vstup, Petr LESSY, policejní prezident: „Tak my tyto analýzy spouštíme v 

následujících dnech. Příští týden na poradě s krajskými řediteli představím model, jak 

hodnotit demografická kritéria a hodnotit kriminogenní faktory. A na základě toho bych chtěl, 

aby opravdu tato i odpřipomínkovaná analýza byla někdy na podzim letošního roku hotova.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Na podzim tedy veřejnosti řeknete číslo pod vaším vedením, 

kolik by měla mít policie lidí?“) 

(přímý vstup, Petr LESSY, policejní prezident: „Ano, to číslo je zejména závislé taky na 

bezpečnostní situaci, na těch standardech a samozřejmě na ekonomické situaci. Ale když můj 

předchůdce hovořil o počtu 40 tisíc policistů, já opravdu to přesné číslo neznám, jestli to 

bude 40 tisíc, jestli to bude něco přes 40 tisíc. Opravdu se bavíme o tom, abysme dosáhli 

nejen standardu pokrytí těmi dojezdovými časy, ale efektivity trestního a správního řízení, aby 

ta republika byla na tyto standardy nastavena v rámci celého svého plošného působení.“) 

Václav MORAVEC, moderátor: „Říkáte, že ty standardy budou tedy vybudovány a 

představeny veřejnosti do podzimu letošního roku.“   
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* * * 

  

5. Objasněnost korupce  

 

Václav MORAVEC, moderátor: „Číslo 37, to je číslo, které je možné policie vydávat za 

úspěch. Jde konkrétně o korupci. Právě loni obvinili policisté 37 lidí za korupci, což je více 

než dvojnásobek oproti roku 2009. Policisté, jak se podíváme za pár okamžiků do statistik, 

loni vyšetřovali 86 případů korupce. Mezi nejznámější kauzy patřil příklad údajné korupce 

tehdejšího starosty Brny-Žabovřesky Aleše Kvapila, který podle policistů požadoval úplatek 

za hladký průběh stavebního řízení. Prověřování jednoho případu trvá. Podle vedení 

protikorupční policie průměrně 222 dní. Návrhem na podání obžaloby skončilo 11 korupčních 

kauz, ve kterých figurovalo 17 lidí. Jednoduchá otázka na policejního prezidenta Petra 

Lessyho do Ostravy. Jste spokojen s tím, jak funguje protikorupční policie? Jasná odpověď.“ 

(přímý vstup, Petr LESSY, policejní prezident: „Nejsem spokojen s celkovými čísly, vzhledem 

jaká je problematika korupce v naší společnosti. Myslím si, že na počet policistů tohoto 

specializovaného útvaru by ta výslednost v těchto činnostech mohla být vyšší. Já v dalších 

dnech se setkám s ředitelem tohoto útvaru a tato čísla s ním chci rozebírat a stanovit si další 

směr postupu a ofenzivity v těchto trestních věcech, protože na počet policistů, které jsou na 

tom specializovaném útvaru, a problém, jaká je korupce v naší společnosti, mě tato čísla 

neuspokojí. Pozitivem je, že je tady vzrůstající trend. Ale stále s těmito čísly nejsem 

spokojen.“) 

Václav MORAVEC, moderátor: „Nechystáte se zatím odvolávat Libora Vrbu, šéfa 

protikorupčního útvaru?“ 

(přímý vstup, Petr LESSY, policejní prezident: „V tento okamžik se nechystám, protože s 

panem ředitelem Vrbou vzhledem k jeho dovolené jsem zatím ještě nemluvil. Ale budu od něho 

chtít důslednou analýzu činnosti tohoto útvaru.¨“) 

Václav MORAVEC, moderátor: „Protože jste nespokojen s těmi čísly.“ 

(přímý vstup, Petr LESSY, policejní prezident: „Jak jsem řekl, nejsem spokojen vzhledem na 

počet specializovaných policistů tohoto útvaru s celkovými čísly, které vyprodukovala za rok 

2010, byť tady zdůrazňuju, že je tady pozitivní trend ve zvyšujícím se počtu těchto skutků. 

Přesto v absolutních číslech nejsem spokojen.“) 

Václav MORAVEC, moderátor: „Vy už jste nějaký ten týden, necelý měsíc novým šéfem 

policie. Chystáte se k nějakým personálním změnám na policejním prezidiu? Asi víte, nač 

narážím, jestli například bude odvolán jeden z vašich náměstků Ivan Bílek.“ 

(přímý vstup, Petr LESSY, policejní prezident: „Tak ano, já jsem říkal, že zejména je to o 

týmové práci a je to o vizích, které mám. Já jsem toto téma projednával se současným 

náměstkem pro vnější službu, panem plukovníkem Bílkem a dohodli jsme se na řešení vlastně 

této problematiky tím, že využijeme jeho znalostí a zkušeností v působení momentálně v rámci 

policejního prezidenta s výhledem možnosti působit v rámci teritoriální policie.“) 

Václav MORAVEC, moderátor: „Chápu to správně, že na své funkci zůstane?“ 

(přímý vstup, Petr LESSY, policejní prezident: „Pan náměstek Bílek ke konci měsíce únoru 

jsme se dohodli, že opustí funkci náměstka pro vnější službu, ale zůstane u policie a kde 

využijeme jeho znalostí a zkušeností.“) 

Václav MORAVEC, moderátor: „A kdo bude tedy náměstkem policie?“ 

(přímý vstup, Petr LESSY, policejní prezident: „S největší pravděpodobností vzhledem k 

tomu, pokud i to pemzum těch uchazečů ve stejné služební hodnosti je naprosto minimální v 

tento okamžik, tak s největší pravděpodobností vypíšu výběrové řízení.“) 

Václav MORAVEC, moderátor: „Konstatuje policejní prezident Petr Lessy. Děkuji vám za 

rozhovor a těším se příště na shledanou.“   

* * * 
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6. Napětí v Bydžově  

 

Václav MORAVEC, moderátor: „Teď jdeme k dalšímu tématu, k problematice Nového 

Bydžova. Jako by neměl svých starostí dost. Řeč je o starostovi Nového Bydžova na 

Královéhradecku Pavlu Loudovi. Další starosti mu přidělává pochod radikálů, který má 

projít Novým Bydžovem za necelý měsíc. Napětí ve městě se rozhodla využít Dělnická strana 

sociální spravedlnosti. Začátkem týdne vyzval starosta Nového Bydžova Pavel Louda 

Dělnickou stranu sociální spravedlnosti, aby zrušila demonstraci a pochod městem.“ 

(obrazový záznam, Pavel LOUDA, starosta Nového Bydžova /7. 2. 2011/: Konání těchto 

mítinků je doprovázeno problematickými skupinami lidí, kteří mohou vyvolávat násilí.) 

Václav MORAVEC, moderátor: „Radikálové chtějí svoji akcí v polovině března upozornit na 

zvýšenou kriminalitu a delikty některých Romů v Novém Bydžově. Městem má projít až 200 

stoupenců Dělnické strany sociální spravedlnosti. Její vedení dalo už v pondělí najevo, že od 

své akce neupustí.“ 

(obrazový záznam, Pavel LOUDA, starosta Nového Bydžova /7. 2. 2011/: „Město nemá páku 

k tomu, aby to zrušilo. Pokud ten průvod se uskuteční, tak samozřejmě opět to zvýší riziko 

nějakého incidentu nebo nějakého násilí.) 

Václav MORAVEC, moderátor: „Situace v sedmitisícovém Novém Bydžově se vyhrotila loni 

v listopadu po několika přepadeních a znásilnění mladé ženy. Petici žádající zajištění 

bezpečnosti podepsaly víc než tři tisícovky lidí. Starosta následně vydal prohlášení ostře 

kritizující Romy a vyhlásil sérii opatření proti problémovým obyvatelům. Město například 

povolalo bezpečnostní agenturu a zvýšilo počet strážníků ze čtyř na šest.“ 

(obrazový zázam, Štefan MITAI, obyvatel Nového Bydžova /7. 2. 2011/: My jsme pro to, aby 

bylo tady 24 hodin hlídaný, aby my jsme starší Romové, který tady žijeme, abysme měli klid.) 

Václav MORAVEC, moderátor: „Před měsícem se do Nového Bydžova vydal i ministr vnitra 

Radek“John.“ 

(obrazový záznam, Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/ /13. 1. 2011/: „Hned 

od 1. 1. krajský ředitel prostě posílil policii, takže to ujištění je více lidí. A pokud by tady 

eskaloval problém, bude tu ještě více lidí, budou vždycky k dispozici.“) 

Václav MORAVEC, moderátor: „V Novém Bydžově začalo sloužit až 23 státních policistů. 

Ministrovi vnitra Radku Johnovi se v polovině ledna příliš nelíbil krok radnice s výpomocí 

bezpečnostní agentury.“ 

(obrazový záznam, Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/ /13. 1. 2011/: 

„Rozhodně si nemyslím, že by v této zemi měly bezpečnostní agentury nahazovat práci 

policie.“) 

Václav MORAVEC, moderátor: „Setkání vedení radnice s Romy se uskutečnilo už několik. 

Jedno z nich například v polovině ledna.“ 

(obrazový záznam: Pavel LOUDA, starosta Nového Bydžova /13. 1. 2011/: „Výstupem z toho 

bylo, že i oni nějakým způsobem vytipujou lidi, který budou s vedením města spolupracovat, 

na to, aby se situace zklidnila.“) 

Václav MORAVEC, moderátor: „Jak bylo řečeno, napětí ve městě trvá od podzimu.“ 

(obrazový záznam: Miloslav PLASS, zastupitel Královéhradeckého kraje /ODS/ 13. 1. 2011/: 

„Příbuzná na zastávce autobusu do Bydžova byla svědkem toho, jak romský řidič byl terčem 

útoku a výsměchu omladiny. Konkrétní citáty typu "naštěstí mám rukavice, protože bych se 

musela dotknout peněz, který vzal do ruky", no tak to už je rasistický podtext jako hrom.“ 

Pavel LOUDA, starosta Nového Bydžova /13. 1. 2011/: „Ale to je oboustranný, protože 

předtím Romové pokřikovali na bílý. Teď bohužel se karta obrací.“) 
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Václav MORAVEC, moderátor: „Už zítra se v Novém Bydžově uskuteční setkání zástupců víc 

než 40 obcí a měst, které řeší podobné problémy. Probrat chtějí návrhy nových zákonů.“ 

(obrazový záznam, Pavel LOUDA, starosta Nového Bydžova /7. 2. 2011/: „Je to otázka 

hygienických norem, kolik těch lidí by mělo být trvale hlášeno v bytě. Je to otázka 

poskytování sociálních dávek, jestli z jednoho místa nebo na více míst. Jaká má být 

kontrola.“) 

Václav MORAVEC, moderátor: „Starostové například chtějí, aby novely zákonů posílily 

pravomoce obcí. Se starosty měst a obcí, kteří se už zítra sejdou tady v Novém Bydžově, tak 

chtějí diskutovat i zástupci Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách. Hosty 

Otázek zůstávají nejen ministr vnitra, vicepremiér, šéf Věcí veřejných. Ještě jednou vítejte. 

Stejně tak Jeroným Tejc, poslanec a stínový ministr vnitra z ČSSD a pozvání dále přijali šéf 

Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách Martin Šimáček. Přeji vám hezké 

poledne, vítejte v Otázkách.“ 

Martin ŠIMÁČEK, šéf Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách: „Dobrý 

den.“  

Václav MORAVEC, moderátor: „Vítám i starostku obce Obrnice na severu Čech, respektive 

na Mostecku Drahomíru Miklošovou z ODS. Vítejte, paní starostko, hezký dobrý den.“ 

Drahomíra MIKLOŠOVÁ, starostka obce Obrnice /ODS/: : „Dobrý den.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „A jako poslední domácí, tedy starosta Nového Bydžova 

Pavel Louda z ODS. Vítejte v Otázkách, dobrý den.“ 

Pavel LOUDA, starosta Nového Bydžova /ODS/“ „Dobrý den.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Pane starosto, co by mělo být výsledkem té zítřejší schůzky 

několika desítek starostů, kteří se sjedou k vám sem do Nového Bydžova?“ 

Pavel LOUDA, starosta Nového Bydžova /ODS/“ „Tak především je potřeba říci, že problém, 

jaký má město Nový Bydžov, má i vícero starostů v republice. Nám se jich v pátek nebo 

respektive do pátka přihlásilo 48 a budeme řešit to, co nás všechny trápí, a to je bezpečnostní 

situace v našich městech.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Bude se tedy probírat pouze bezpečnostní situace a bude 

výsledkem něco jako novobydžovská výzva? Protože se asi budete chtít obrátit na vládu a na 

poslance.“ 

Pavel LOUDA, starosta Nového Bydžova /ODS/: „Já nevím, jestli se to bude jmenovat 

novobydžovská výzva, možné to je. Nicméně budeme řešit právě i otázku sociálních dávek a 

právě té bezpečnosti.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Pokud byste měl říct dva tři body, požadavky, se kterými 

přijdete v pondělí a se kterými se obrátíte na poslance, na ministry, máte zde jednoho 

ministra, jednoho poslance?“ 

Pavel LOUDA, starosta Nového Bydžova /ODS/: „Takže pokud je tady pan ministr, tak já 

začnu jím. My jsme si tu problematiku už rozebírali při jeho návštěvě v Novém Bydžově. 

Samozřejmě ono se dá říct, že na co si to v tom Novém Bydžově stěžují, když tady objasněnost 

je 80%. Ono je to hezké, protože když se něco uděje, tak policie to sice řeší a má i výborné 

výsledky. Problém je v tom, že pokud dojde k takové nestandardní situaci, jako bylo v 

minulém období, že v podstatě do týdne dojde k pěti trestným činům, tak ta policie prostě není 

v ulicích a my ze svých zdrojů, mám na mysli počet městských strážníků, nejsem schopni tu 

bezpečnost zvládnout. Čili my musíme řešit úzkou součinnost a spolupráci se státní policií, 

protože my nemáme zdroje na to, abychom stavěli svoji armádu městských strážníků. To 

rozpočet prostě neumožňuje. Ale bavili jsme se o tom, že policie má své heslo pomáhat a 

chránit a pomáhat chránit vnímá obyčejný občan v tom smyslu, že policie je vidět ve městě, 

chodí po chodníku, zjišťuje, jaká je situace a opravdu chrání.“ 
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Václav MORAVEC, moderátor: „Chápu-li to správně, tak první požadavek bude větší 

flexibilita policie v případě, že se něco zásadní stane a více policistů v ulicích po takové 

situaci? Je to tak?“  

Pavel LOUDA, starosta Nového Bydžova /ODS/: „Přesně tak, ale říkám, všichni vnímáme tu 

situaci, že peněz je všude málo a že je potřeba šetřit. Nicméně když se šetří, tak se ale musí 

taky říct, jaký se udělají systémový změny. Myslím tím v organizaci práce, že státní policie, to 

znamená, že dneska to povědomí je to, že policista velkou část, dá se odhadnout, že až skoro 

90% tráví v úřadovně sepisováním různých protokolů, vyšetřovacích zjištění a já nevím 

bůhvíjak se to všechno nazývá, a na tu pochůzkovou činnost jim zbývá prachmálo času. A to je 

to, na co my poukazujeme a co určitě budeme chtít změnit.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Pane ministře? Radek JOHN, ministr vnitra, předseda 

strany /VV/: „To mluvíme o tom, co už jsem za domácí úkol dostal. Jo, já jsem tady speciálně 

kvůli Bydžovu přijel a musím říct, že krajský ředitel v Hradci ještě před mojí návštěvou posílil 

tu policii o 9 lidí a od té doby se tady nestal trestný čin. Neboli policie bude dělat všechno pro 

to, aby tady bylo bezpečno. A ti, kteří, ti lumpové, kteří tady udělali ty hrůzné činy, kterých je 

mi velmi líto, byli vazebně stíháni, prostě dostala je policie z ulic. A o to jde. Ten lump nesmí 

zůstat na ulici a všichni musí vědět, když spáchám něco, nezůstanu na té ulici.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „A bude policie v těch dalších měsících natolik operativní, že 

stane-li se takový případ v jakékoli části republiky, tak je policie schopna navýšit v některých 

obcích stavy, aby to nebylo na úkor těch, kde se ona kriminalita neděje.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Tady se stala nešťastná koincidence asi 

tří opravdu násilných případů, velmi nešťastných ve chvíli, kdyby se kdekoli toto stalo, tak 

samozřejmě ta policie musí zareagovat. Ale už mi lidi říkají, a teď každý starosta začne křičet 

u nás je nebezpečno a potom by se ta policie z toho zbláznila. Bude reagovat na konkrétní 

věci. Ale my z těch domácích úkolů, co jsme si dali, to co ty města potřebujou, je prostě 

regulace hazardu a to my tady nevybíráme peníze z hazardu, my jsme to nebo ty minulí 

politici to bůhvíkam zašantročili tu možnost a je třeba zdanit hazard a většinu těch peněz dát 

městům, protože oni tady nesou tu škodu. Tady ty obyvatelé trpí a peníze z hazardu mizí na 

Kajmanských ostrovech. Jediná záchrana pro ně je dostat prostě odškodnění za to, že tady 

mají hazard, anebo možnost si ho zrušit.“  

Václav MORAVEC, moderátor: „Přepněte si na zpravodajskou čtyřiadvacítku, protože o 

situaci v Novém Bydžově bude řeč v následujících minutách na zpravodajské čtyřiadvacítce. 

Stejně jako o situaci v dalších lokalitách, které trpí sociálním vyloučením. Řeč bude o systému 

a změně systému sociálních dávek. Přepněte si na zpravodajkou čtyřiadvacítku, pokračujeme 

po stručných zprávách.“   

* * * 

 

II. část 

 

7. Úvod druhé části (Headline) 

Václav MORAVEC, moderátor: „Větší pravomoci chtějí některé obce, ve kterých jsou 

sociálně vyloučené lokality obývané většinou romskou populací. Zástupci několika desítek 

takových obcí se sejdou už zítra v Novém Bydžově. A právě z Nového Bydžova na 

Královéhradecku vysíláme dnešní Otázky. Vítejte při druhé hodině jejich sledování, vítejte na 

zpravodajské čtyřiadvacítce. Neřešený problém přestal být odsouván do pozadí. Řeč je o 

sociálně vyloučených lokalitách. Vznik ministra pro lidská práva a menšiny v někdejší 

Topolánkově vládě vedl krom jiného k tomu, že vznikla Agentura pro sociální začleňování v 

romských lokalitách. Už půl roku vládne Nečasův kabinet, jenže není v něm místo pro 

ministra pro menšiny a lidská práva, stejně tak zůstává volné místo vládního zmocněnce pro 

lidská práva a menšiny. Nejen o tom bude řeč v následujících minutách . A o jakých tématech 
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se po dnešních Otázkách začne mluvit? Setkání starostů měst a obcí kvůli napětí mezi 

většinovou populací a Romy. Uskuteční se už v pondělí v Novém Bydžově na 

Královéhradecku. Představitelé obcí a měst chtějí probírat i návrhy nových zákonů týkající se 

například sociálních dávek. Poradci Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách 

opustí k pololetí po třech letech 6 míst. V dalších 6 pak prodlouží svou činnost do konce roku 

2012. Celkem agentura začala pracovat ve 23 městech, obcích a regionech.“ 

(obrazový záznam, Ivan VESELÝ, sdružení Dženo: „Řada obcí podle našich zkušeností, ony 

by třeba rády, ale nevědí, jak na to, nemají jakési to metodické vedení.“ 

Václav MORAVEC, redaktor: „Obyvatelé Písku se postavili proti plánu města vybudovat na 

sídlišti Portyč komunitní a nízkoprahové centrum pro Romy. Vznikla petice proti jeho 

výstavbě. Tu podepsalo zhruba 3600 lidí.)  

* * * 

 

8. Problémy soužití - napětí v Bydžově 

 

Václav MORAVEC, moderátor: „A připomínám, že hlavními hosty Otázek tady v Novém 

Bydžově na Královéhradecku zůstávají ministr vnitra, vicepremiér Radek John, ještě jednou 

vítejte, hezký dobrý den.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/:  „Dobrý den.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Vítám i stínového ministra vnitra z ČSSD Jeronýma Tejce, 

ještě jednou vítejte na čtyřiadvacítce.“ 

Jeroným TEJC, stínový ministr vnitra, poslanec /ČSSD/: „Dobrý den.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Hostem je i ředitel Agentury pro sociální začleňování v 

romských lokalitách Martin Šimáček, ještě jednou vítejte na zpravodajské čtyřiadvacítce, 

dobrý den.“ 

Martin ŠIMÁČEK, ředitel, Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách: 

„Zdravím vás, dobrý den.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Vítám i starostku obce Obrnice na severu Čech Drahomíru 

Miklošovou z ODS, ještě jednou vítejte.“ 

Drahomíra MIKLOŠOVÁ, starostka Obrnic /ODS/ „Dobrý den.“  

Václav MORAVEC, moderátor“ „A domácí, tedy hostitel, starosta Nového Bydžova na 

Královéhradecku Pavel Louda z ODS, ještě jednou vítejte.“ 

Pavel LOUDA, starosta Nového Bydžova /ODS/: „Dobrý den.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „V té první hodině jsme se začali bavit o shromáždění 

zhruba 50 starostů, kteří přijedou zítra do Nového Bydžova, vy jste, pane starosto Loudo, řekl 

jeden z těch problémů, který vás trápí a který chcete, aby řešili zákonodárci i ministři, 

problém další - redukce sociálních úřadů, které mají vyplácet dávky a větší pravomoce, bude 

to také jedna z věcí, kterou budete chtít v pondělí se starosty probírat?“ 

Pavel LOUDA, starosta Nového Bydžova /ODS/: „Určitě budeme to probírat, protože to 

považujeme za jednu ze zásadních věcí, protože samozřejmě každý starosta nebo nejenom 

starosta, ale i občan uvítá zjednodušení a ztransparentnění toho systému, nicméně my se 

obáváme jedné věci, aby náhodou nedošlo k vylití vaničky i s dítětem, mám tím na mysli ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Jde tedy o onen superúřad, jedno místo, ze kterého se budou 

distribuovat všechny sociální dávky?“  

Pavel LOUDA, starosta Nového Bydžova /ODS/: „Jde o ten superúřad, ale my budeme 

bojovat za to, aby se z toho systému nevytratil ten princip adresnosti a znalosti místní situace, 

čili ta terénní práce, protože jestli ty prostředky, které jsou vynakládány v rámci výplaty 

sociálních dávek, tak my chceme, aby byly, aby byly efektivně využity.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Paní starostko, vy, pokud byste měla říci za obec, kde máte 

2700 obyvatel, necelá tisícovka je Romů, zároveň jste obcí, kde to soužití je velmi dobré mezi 
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většinovou populací a mezi Romy, připojila byste se k takové iniciativě a mluví vám starosta 

Nového Bydžova z duše, když se podíváte na zajištění bezpečnosti státní policií či úvahy o 

vzniku superúřadu, který chystá ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek?“  

Drahomíra MIKLOŠOVÁ, starostka Obrnic /ODS/: „No, tak v každém případě bych to 

podpořila také, my samozřejmě ještě situaci v soužití nemáme zcela vyřešenu, ale činíme 

celou řadu opatření, abychom mohli společně žít v té obci a co se týče bezpečnosti v obci, tak 

my nečekáme na to, až jenom legislativa nám v tom pomůže, ale už 4 roky činíme opatření, 

která vedou ke zvýšené bezpečnosti v obci a mohu říci, že mám zde i potvrzeno od Policie 

České republiky, že od roku 2007 se snížila kriminalita o 30 procent, ale udělali jsme celou 

řadu opatření, o kterých případně mohu pohovořit.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Připojila byste se k takové novobydžovské petici, vy, 

předpokládám, víte, jaká je situace v Novém Bydžově, protože případ, který se odehrál na 

podzim v tomto městě, byl dostatečně publikován na stránkách celostátních deníků i ve 

vysílání České televize.“ 

Drahomíra MIKLOŠOVÁ, starostka Obrnic /ODS/: „Samozřejmě, pokud by byl výstupem na 

..., jakoby tlak na naše poslance, aby se provedly legislativní úpravy, tak v každém případě, 

ale nerada bych, aby to vyznělo jako nějaká petice do prázdna, proto já samozřejmě pozvání 

jsem také dostala, ale protože i chápu tu situaci v Bydžově, že to není jednoduché a skutečně 

tak, jak říkal i pan ministr, došlo zřejmě k nešťastným okolnostem a k těm případům v krátké 

době, takže ta emoce těch občanů je poměrně rozjitřená, ale pozvání jsem nepřijala, 

nepřijedu, protože si myslím, že oblast legislativní není zcela moje, moje parketa, ale pokud ta 

výzva, až si ji přečtu, bude mít smysl napravení některých legislativních kroků, tak určitě to 

podpořím.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Martin Šimáček je vedoucím agentury, která funguje od 

roku 2008, z vašich zkušeností v těch lokalitách, které je možné označit za problémové v 

souvislosti se sociálním vyloučením České republiky, tak ukazuje se, pane řediteli, že tady 

jsou na místě nějaké změny zákonů, které by pomohly místním zastupitelům i obyvatelům 

takových lokalit, jako je Nový Bydžov a ..., protože vy přijedete také do Nového Bydžova 

diskutovat se starosty?“ 

Martin ŠIMÁČEK, ředitel, Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách: „Tak já 

jsem moc rád, že paní starostka už řekla, že 4 roky pracují v Obrnicích bez toho, aniž by 

čekali na jakoukoliv změnu v legislativě. To je první podstatná věc, kterou bych rád podtrhl a 

říkám to i proto, že obce jsou agentuře nejbližším partnerem, my vždycky potřebujeme najít, 

teď myslím agenturu, soulad mezi vedením obce a naší podporou tak, abychom právě za 

stávající legislativy mohli učinit už celou řadu opatření a paní starostka naznačovala, jsou 

účinná, velmi účinná i za těchto legislativních podmínek. Další poznámku bych rád měl i k 

tomu programu, který nás zítra čeká tady v Novém Bydžově, on je velmi prorepresivní, tak jak 

jsem měl možnost jej studovat, tak se budou projednávat věci, které mají zpřísnit postih 

směrem k části obyvatelstva a rozhodně tam chybí celá řada opatření, která by byla spíše 

proinkluzivní, prointegrační, která by svazovala dohromady integrační nebo preventivní 

přístup s tím represivním nebo dohlížejícím. To se v tom programu nedozvídáme, ten program 

zatím obsahuje především popis toho, jak funguje domovské právo v Mariánských Horách od 

paní Janáčkové, nebo mobiliární exekuce v Chomutově a Záchranný kruh v Chomutově, který 

velmi selhal ve své, ve své předchozí činnosti, budeme poslouchat zkušenosti z práce s 

bezpečnostní agenturou, takže vidíte, že ten program zatím spíše směřuje k represivním 

opatřením a chybí mi tady opatření, která by třeba podpořila inkluzivní vzdělávání. 

Ministerstvo školství v současné chvíli ustupuje od konceptu inkluzivního vzdělávání a já 

myslím, že právě iniciativa měst a obcí ... „ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Počkejte, ale starostům pak nic jiného ...“  
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Martin ŠIMÁČEK, ředitel, Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách: „... by k 

tomu mohla velmi dobře přispět.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „... starostům pak nic jiného nezbývá, jestliže tady centrální 

úřady od těch pozitivních příkladů ustupují, tak, pane starosto?“ 

Martin ŠIMÁČEK, ředitel, Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách: „Tak 

jenom, jestli, jestli mohu doříci dvě věty?  

Václav MORAVEC, moderátor: „Ano.“  

Martin ŠIMÁČEK, ředitel, Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách: Myslím, 

že předchozí období nastartovalo vynikajícím způsobem právě trend inkluzivního vzdělávání, 

podporu školám na té místní úrovni, to je velmi potřeba, aby v tom bylo pokračováno a jistě 

by bylo dobré hovořit o celé řadě aktivit ministerstva práce, podpoře reformě systému péče o 

ohrožené děti nebo reformě v sociálních službách tak, aby byly adresnější a blíže k potřebám 

ve městech, a to všechno si myslím, že jsou podstatnější opatření než ta, která se zatím 

dozvídáme z toho programu.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Pane starosto, stručná reakce?“ 

Pavel LOUDA, starosta Nového Bydžova /ODS/: „Já bych rád na to zareagoval, já 

samozřejmě vnímám, určitě i agentura má svoji pozitivní roli právě v těch místech, kde se 

s touhle tou problematikou střetávají poprvé. V našem městě se tahle problematika řeší, já 

jsem ve funkci od roku 94 a troufnu si říct, že od té doby jsme si byli velice vědomi toho, že do 

budoucna to bude velký problém a že je potřeba s tím něco dělat. My jsme v rámci toho přijali 

mnohá opatření, které byly v podstatě, řeknu, na trhu, to znamená veřejně prospěšné práce, 

měli jsme, nebo máme romské poradce, máme terénní pracovníky, my máme veřejnou službu, 

my děláme rekvalifikace a já nevím, ještě bych jich jmenoval daleko víc, takže máme 

zpracovány analýzy, my děláme různé diskuse, podporujeme školy, podporujeme občanská 

sdružení, které pracují s tou menšinou, takže já bych se rád zeptal pana ředitele z agentury, 

jak si ..., jaké on má teda ještě za ty dva roky zkušenosti a jaké další know how by nám mohl 

do toho vnést, protože to ..., určitě my to neodmítáme, ale v podstatě, jak jsem měl možnost to 

konzultovat se starostama jiných obcí, kteří opravdu už ten problém řešili a musí ho řešit 

rázně, co nového bychom těm lidem nebo do toho našeho systému měli vložit.  

Martin ŠIMÁČEK, ředitel, Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách : „Tak já 

jsem rád za tu otázku od pana starosty, my jsme ji projednávali spolu na jednání už před více 

než dvěma měsíci, protože já jsem přivážel nabídku spolupráce s agenturou už v prosinci 

loňského roku a musím říci, že to, o čem hovořil pan starosta, těch několik základních 

opatření je skutečně základní stavební kámen, ale vzhledem k počtu obyvatel ve vyloučených 

lokalitách nebo těch, kteří by potřebovali podporu, tak prostě potřebujeme zmasivnit sociální 

práci, další podstatná věc, provedli jste v uplynulém období výzkum mezi 92 procenty romské 

populace ve městě a jednoznačně se ukázalo, že je tady velká potřeba podpory proti zadlužení 

a programu proti zadlužení, splácení dluhů, je tady velká potřeba podpory zaměstnanosti a 

dalšího vzdělávání. Zjistili jsme v tom výzkumu, že 70 procent dětí z romské populace usiluje o 

nějakou formu dovzdělání nebo mimoškolního vzdělávání, to jsou velmi jednoznačné, 

jednoznačné potřeby a k jejich naplnění tady zatím nedochází, to znamená, my bychom jistě 

navázali na to dobré, co jste startovali, ale zároveň bychom se vyvarovali eskalace konfliktu, 

který vznikl na základě toho velmi nepříjemného, a je mi ho samozřejmě velmi líto, toho 

nepříjemného trestného činu znásilnění, nicméně postupovali bychom jistě protieskalačně 

takového, takového vznikajícího konfliktu a spíše bychom ho mírnili, než že bychom proti sobě 

stavěli většinovou populaci a menšinovou ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „A promiňte, a vy, vy myslíte, že starosta k té eskalaci 

přispěl?“ 

Martin ŠIMÁČEK, ředitel, Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách: „Já 

bohužel to musím konstatovat, v současné chvíli se domnívám, že mnohem příznivější by 
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bylo nestavět proti sobě část zejména starousedlých Romů a majoritní populace ve městě ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „My se k tomu ještě dostaneme, pane starosto, velmi často 

novináři připomínají v rozhovorech s vámi nebo v článcích o Novém Bydžově vaše slova z 

podzimu loňského roku, co možná námitka, že i ona přispěla k tomu, že vám městem budou 

pochodovat za necelý měsíc radikálové, volil byste dnes s odstupem jiná slova, než která jste 

dal na webové stránky vašeho úřadu a která jste pronesl na podzim?“ 

Pavel LOUDA, starosta Nového Bydžova /ODS/: „Já k tomu musím říct, že samozřejmě 

někomu se to nelíbilo a víme asi všichni komu, nicméně já tvrdím, že to moje vyjádření sice 

bylo tvrdé, ale věrně odráželo situaci ve městě. Samozřejmě vždycky se dají volit slova 

přiměřená, nebo přiměřenější, já jsem to chtěl pojmenovat tak, aby, aby to moje vyjádření 

nezapadlo, evidentně nezapadlo.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „S odstupem, s odstupem několika měsíců volil byste jiná 

slova?“ 

Pavel LOUDA, starosta Nového Bydžova /ODS/: „S odstupem času samozřejmě, samozřejmě, 

protože je na mě podáno trestní oznámení, tak asi bych si to rozmyslel a volil bych trošku 

malinko jiná slova, no, tak ...“  

Martin ŠIMÁČEK, ředitel, Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách: „Ale, 

jestli mohu, pan starosta ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Dovolíte, pane řediteli, tady jednoduchá otázka na pány 

poslance, respektive ministra vnitra Radka Johna a poslance Jeronýma Tejce, nemáte obavy, 

že například jeden superúřad těm obcím, které pracují na větší integraci romské populace, 

spolupracují s agenturou, tak některé ty kroky, které se chystají, mohou být ku škodě věci než 

k jejímu řešení, pane poslanče Tejci?“ 

Jeroným TEJC, stínový ministr vnitra, poslanec /ČSSD/: „Tak skutečně je to na velkou 

diskusi, zejména otázka změn zákona o sociálních dávkách, myslím, že se tady všichni 

shodneme a koneckonců už v tom minulém období se nám téměř podařilo schválit novelu 

zákona o loteriích, která vyřeší ten problém, které obce mají s videoloterijními terminály, že je 

nemohou zakazovat, tam na konci zasáhl pan prezident Klaus svým vetem, ten zákon teď je ve 

třech variantách ve sněmovně a vypadá to, že projde a vyřešíme jeden problém, ale pokud se 

týká sociálních dávek a změny zákona, já jsem k tomu velmi opatrný, protože skutečně ten 

problém dnes není ani tak podle mě v tom zákoně, ale v jeho uplatňování. Už dnes ten zákon 

umožňuje, aby se část sociálních dávek vyplácela v poukázkách, aby se nemohly prohrávat na 

automatech, už dnes umožňuje, aby byly poukázány přímo třeba pronajímateli dávky na 

bydlení, problém je většinou a velmi často právě ve způsobu, jak se tím úřady vypořádávají, 

někdy je to možná menší kapacitou těch úřadů, neschopností pohybovat se právě v tom terénu, 

aby tak, jak říkal pan starosta, byly schopny skutečně adresně rozhodovat o tom, zda se ty 

dávky zneužívají, či ne, protože pokud půjdeme cestou toho plošného snižování a zpřísňování 

zákona, pak na to nedoplatí rozhodně ti, kteří ty dávky zneužívají, ale doplatí na to ti, kteří 30 

let pracovali, pak se před důchodem ocitnou v nějaké nouzi tím, že přijdou o zaměstnání a 

potom ten zákon bude přísný pro ně, ale ti, kteří ten zákon zneužívají, nepracovali nikdy, 

nechtějí pracovat, tak nakonec stejně k těm dávkám se dostanou a já jsem právě vyčítal panu 

premiéru Nečasovi v době, kdy byl ještě ministr práce a sociálních věcí, že on šel právě místo 

cestou té adresnosti, kterou nám sliboval, cestou, že se snižovala ta částka, nad kterou člověk, 

když nevydělá ty prostředky, se mu poté ty sociální dávky vyplácí, to pak vede k tomu, že ti, 

kteří pracují, mají ..., třeba jeden v rodině pracuje, mají děti, tak o ty dávky přišli a ta část 

populace, to je jedno, z jakého etnika, prostě pokud ti lidé nepracovali, tak v zásadě o ty 

peníze nepřišli, dostávali je ve stejné výši, takže to je právě otázka adresnosti a myslím, že 

tady ani nemusíme příliš měnit zákony, i když určitě i v zákoně o, o této problematice najdeme 

spoustu momentů, které by starostům, anebo vůbec těm, kteří ty, ty dávky vyplácejí, umožnily 

lepší, řekněme, lepší koordinaci právě toho vyplácení tak, aby bylo adresné, ale já bych 
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trošku si dovolil varovat právě před tím, aby na to nedoplatili ti slušní, kteří platí daně, platí 

sociální, zdravotní pojištění a pak nakonec, když se ocitnou v nouzi, tak, tak jim není 

pomoženo, takže tady, tady je jaksi velká opatrnost z mé strany.“ 

Václav MORAVEC, moderátor:  

Radek John. Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Já ještě se musím zastat 

pana starosty, protože my jsme tady tři hodiny diskutovali a on cítí prostě strašnou frustraci, 

on všechny ty věci udělal a když je vyhodnotí, tak ono to dopadlo většinou blbě. On má větší 

frustraci, než je realita, protože to vaše nízkoprahový centrum pro děti, to způsobilo pokles 

zločinnosti dětí o 65 procent, čili on tu má i úspěchy, ale je tak unavenej těmi neúspěchy, že 

prostě je depresivní. A já bych mu radil, já jsem hned z Bydžova pak jel do Janova, kde jsem 

čekal úplnou hrůzu a Janov funguje úplně skvěle, starosta Šťovíček prostě důsledně řekl: 

"Padni, komu padni, bílý, modrý, žlutý, nezájem, kdo ruší veřejný klid, po tom jdeme," a 

denně tam obcházejí Janov a když někdo poškodí lavičku, tak ji ten den ..., prostě dostane 

blokovou pokutu a má ji zaplatit. A teď si představte, že se to tam přestalo poškozovat. Čili já 

vám nechci radit a vy to víte stokrát líp, protože jste tady starostou milion let, ale, ale ... 

Václav MORAVEC, moderátor: „No, milion ne, od roku 94 /souzvuk hlasů/ ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „... nechci říkat, že jste dinosaurus, jste, 

jste frustrovanej, unavenej, ale znovu, pozvěte si Šťovíčka z Litvínova, kterej zpacifikoval 

Janov tak, že to je úplně normální sídliště, kde by se dalo bydlet, a to jsou stonásobně větší 

problémy, než byly tady.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Pane starosto ...“ 

Pavel LOUDA, starosta Nového Bydžova /ODS/: „Ale tady nejde jenom o to, jestli já jsem 

frustrován, nebo ne, já si myslím, že to je právě povědomí všech těch lidí ve městě, voličů a 

koneckonců i zastupitelstva, zastupitelstvo víceméně odmítá už dále investovat naše 

prostředky do podobných zařízení, my si myslíme, že na to, co je možné v této oblasti udělat, 

že jsme udělali strašně moc, nebo téměř, řeknu, maximum ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Promiňte, ale ty statistiky, když jsem se díval i do oné 

koncepce romské integrace v Novém Bydžově v letech 2010 až 2014, ty úspěchy tam opravdu 

máte, co se týká práce s mladými lidmi, společných kurzů, tuším, tance, když jsem se pročítal 

tím dvacetistránkovým materiálem, které pomáhají dobrému soužití mezi většinovou a 

minoritní populací.“ 

Pavel LOUDA, starosta Nového Bydžova /ODS/: „Ale samozřejmě, že úspěchy jsou, nicméně 

ony ty úspěchy se nikdy nechválejí, ony nikdy moc jaksi nejsou vidět, vždycky je vidět právě to, 

že když dojde k takový situaci, ke který došlo ke konci minulého roku a začátkem tohohle roku, 

tak že všechny tyhle ty plusy se jednoduše zastíní a nejsou vidět. A stane se to právě terčem 

kritiky, že podívejte se, tak tady jsme udělali a ta druhá strana si toho neváží, to je ten 

výsledek. Já bych ještě rád zareagoval, já si myslím, že nikdo z nás tady není nějakej asociál, 

bavíme se o těch dávkách, ano, ty dávky, ať je má ten, kdo je potřebuje, ten, kdo si je zaslouží, 

nicméně když vezmu dávku po dávce, tak jako každá má svý určení, a to určení musí někdo 

kontrolovat a když to nikdo nekontroluje, tak se co, tak se nepoužívá k tomu účelu, ke kterýmu 

by měl, jestliže ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Chápu to správně, že byste chtěli větší pravomoci?“ 

Pavel LOUDA, starosta Nového Bydžova /ODS/: „My bychom chtěli samozřejmě větší 

pravomoci, protože jestliže, ať už je to, budu říkat teda sociálně nepřizpůsobivej a dostane 

nějakou dávku, dostane dávku na bydlení, tak ji holt použije na bydlení, jestliže dostane na 

podporu zabezpečení dětí, tak musí doputovat k těm dětem, ale nemůže skončit v restauraci, v 

baru nebo v automatu.“  

Václav MORAVEC, moderátor: „Podívejme se ...“ 

Pavel LOUDA, starosta Nového Bydžova /ODS/: „A my, pokud takovou věc zjistíme v rámci 

preventivních kontrol, který jsme byli nuceni dělat, tak zase jsme k smíchu, protože neexistuje 
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legislativa, abychom tu dávku mohli odejmout. My samozřejmě všechny ty nástroje, že 

dáváme lístky a přispíváme na nájem přímo tak, aby ty lidi víceméně nedisponovali, nebo 

měli možnost minimální tu dávku naházet do toho automatu, samozřejmě děláme, ale my 

bysme potřebovali i mít v ruce tu možnost tu dávku odejmout, aby ten člověk v tu chvíli jaksi 

..., kdo rychle koná, správně koná, aby věděl, že to prostě nesmí.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „My se podíváme už za pár okamžiků do Obrnic, za pár 

chvil, vy byste, paní starostko, řekla, že vám ve vaší obci chybějí pravomoci k tomu, abyste 

lépe kontrolovala například systém sociálních dávek, aby ti, kteří dostávají sociální dávky, je 

neutráceli v automatech, když ty sociální dávky jsou určené na úplně jiné věci, tady mluvil 

Jeroným Tejc o tom, že už v současnosti obce mají dostatek nebo některé pravomoci, které 

jim umožňují kontrolovat, kam jdou sociální dávky pro ty lidi, kteří jsou sociálně slabí?“ 

Drahomíra MIKLOŠOVÁ, starostka Obrnic /ODS/: „Tak bohužel naše obec tyto možnosti 

nemá, protože u nás se nevyplácí sociální dávky jako na obci, ale samozřejmě využíváme 

možnost, aby příspěvek na bydlení šel přímo, přímo vlastníkům bytového fondu. Takže tento 

instrument využíváme a jinak, co se týče samozřejmě adresnosti u sociálních dávek, tak ji 

maximálně podporuji, protože opravdu by měly přijít do rukou těch, kteří je potřebují a co 

mně trošku ještě chybí, to je ta vymahatelnost případných pokut nebo neplacení poplatků v té 

obci, správních poplatků, protože pokud my provedeme správní řízení, že nám třeba nezaplatí 

za odpady, tak my sice ten proces v souladu s legislativou učiníme, ale bohužel, jestliže mají 

sociální dávky, na které nemůžete sáhnout, tak jako je to celý proces, takže tam bych 

potřebovala ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Tam byste uvítala rozšíření pravomoci místních samospráv.“ 

 Drahomíra MIKLOŠOVÁ, starostka Obrnic /ODS/: „Tam bych uvítala, aby byla možnost i 

skutečně z těch sociálních dávek i strhnout tu, tu předepsanou povinnou platbu, kterou každý 

občan má bez rozdílu prostě, jestli patří k minoritě, nebo majoritě, tak to bych určitě uvítala.“  

 

* * * 

 9. Problémy v soužití - sociálně vyloučená místa  

 

Václav MORAVEC, moderátor: „Z 2700 je 8 stovek Romů. Nejvyšší nezaměstnanost 

v mosteckém okrese. I to je charakteristika obce Obrnice. Přesto většina místních obyvatel 

shodně tvrdí, že se jim spolu žije dobře. Obrnice můžou být příkladem, který táhne. Do 

Obrnic se vypravil ústecký zpravodaj České televize Jan Stuchlík.“ 

(obrazový záznam, Jan STUCHLÍK, redaktor: „Zazděné dveře, zabedněná okna, tak vypadají 

vybydlené domy. V Obrnicích je to jinak. Radnice takto zakonzervovala paneláky, které 

koupila. Jen proto, aby ji nepředběhly realitní kanceláře.“ 

 Drahomíra MIKLOŠOVÁ, starostka Obrnic /ODS/: „Tak jsme vlastně zastavili příliv zase 

dalších nepřizpůsobivých občanů.“ 

Milada PIKSOVÁ, poradenské centrum Helpdesk, Obrnice: „Opravdu, když to tady objevili ti 

cizí, takoví ti problematičtější, tak hned to bylo znát.“ 

Jan STUCHLÍK, redaktor: „Domy, které vlastní radnice, prázdné nezůstanou. Do volných 

bytů se ale budou stěhovat jen slušní lidé, kteří jsou připraveni dodržovat nastavená pravidla.“ 

Drahomíra MIKLOŠOVÁ, starostka Obrnic /ODS/“: „Kteří neničí majetek, kteří si budou 

vážit místa, kde bydlí.“ 

Tibor MUCHA, terénní pracovník, Obrnice: „Aby to soužití bylo co nejlepší.“ 

Jan STUCHLÍK, redaktor: „Obrnice byly jen kousek od toho, aby se staly dalším Chanovem 

nebo Janovem. Dnes už mají co nabídnout. Nové náměstí, kulturní dům zřízený ze staré 

školy, hřiště na každém rohu.“ 

Drahomíra MIKLOŠOVÁ, starostka Obrnic /ODS/? „Za 4 roky jsme tady nainvestovali 120 

milionů korun a ty jsou vidět.“ 
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obyvatelka obce Obrnice (anonymní): „Ano, opravdu už to začíná fungovat.“ 

Milan GRUNDZA, Obrnice: „Udělalo se toho dost.“ 

Jan STUCHLÍK, redaktor: „Podle starostky se stačí podívat na výsledky voleb. Dříve se v 

Obrnicích hlasitě hlásili o místa na radnici i zástupci místní romské menšiny. V posledních 

volbách ale propadli.“ 

Milan GRUNDZA, Obrnice: “Asi se o to moc nestarali, no, možná, že tam byli samí 

prospěcháři možná.“¨ 

Alexandra AUGSTOVÁ, členka zastupitelstva, Obrnice /ČSSD/: „I mezi Romy je spousta 

chytrých lidí a že si konečně uvědomili, co je vlastně dobrý, takže i podle toho šli volit.“ 

Drahomíra MIKLOŠOVÁ, starostka Obrnic /ODS/: „Oni si vyhodnotili, kdo pro ně něco 

udělal.“ 

Jan STUCHLÍK, redaktor: „Problémy v Obrnicích jsou stejné jako ve všech podobných 

lokalitách. Vysoká nezaměstnanost, kriminalita, problémy se vzděláváním. Všechno se ale 

podle starostky obce dá změnit.“ 

Drahomíra MIKLOŠOVÁ, starostka Obrnic /ODS/: „Tím, že jsme to vzali za správný konec, 

a to tvrdím, že jsme vzali, tak se nám to daří.“ 

Jan STUCHLÍK, redaktor: „Policie České republiky v Obrnicích zůstala, i když šetří. Dostala 

služebnu za korunu. Na pořádek dohlížejí i strážníci ze sousedního Mostu. Děti nemají jen 

ulici. Mohou si vybrat - doučování, kroužky nebo sport.“ 

Alexandra AUGSTOVÁ, členka zastupitelstva, Obrnice /ČSSD/: „Neslyším od lidí, že by si 

stěžovali, nebo opravdu nějak nadávali, nebo prostě byli nespokojení.“ 

Jan STUCHLÍK, redaktor: „Radnice hledá pro lidi i práci. Zaměstnává je sama a v programu 

Restart je znovu učí pracovním návykům. Chystá i vlastní technické služby.“ 

Drahomíra MIKLOŠOVÁ, starostka Obrnic /ODS/: „I kdybychom, já nevím, ze sta 

zaměstnali 20 lidí, tak je to úspěch.“ 

Jan STUCHLÍK, redaktor: „Na radnici mají jasno. Obrnice budou dobrá adresa.“ 

Irena KOVAČOVÁ, občanské sdružení Duhovka: „Já tomu věřím, jsem o tom přesvědčená, 

proto to tady děláme.“ 

Jan STUCHLÍK, redaktor: „Nové vedení radnice má i své oponenty, podle nich nadržuje jen 

romské menšině.“ 

Petr LUKÁŇ, Obrnice: „Pro nás tady nedělá vůbec nikdo nic.“ 

Karel LAHOVSKÝ, bývalý obyvatel Obrnic: „Starostka a i ty lidi okolo ní se můžou roztrhat 

a tohle se nepřevychová.“ 

Petr LUKÁŇ, Obrnice: „Možná, že si to myslej na výboře, ale občani si to určitě nemyslej.“ 

Alexandra AUGSTOVÁ, členka zastupitelstva, Obrnice /ČSSD/: „Víte co, když nebudete 

dělat nic, tak prostě se nic nezmění, že jo.“ 

Jan STUCHLÍK, redaktor: „Starostka Obrnic obec změnit chce a trvá na svém."  

Drahomíra MIKLOŠOVÁ, starostka Obrnic /ODS/: „Měříme všem stejně, chováme se ke 

všem stejně a budeme to dělat dál." ) 

Václav MORAVEC, moderátor : „Referoval ústecký zpravodaj České televize Jan Stuchlík. 

Přepadla vás někdy, nechci říct deprese, ale chmura, paní starostko, že byste šla také možná 

radikálnější cestou, protože vám to část místních starousedlíků ve vaší obci může vytýkat?“ 

Drahomíra MIKLOŠOVÁ, starostka Obrnic /ODS/: „Tak jsou takové chvíle samozřejmě, 

protože té práce je opravdu hodně, nemáme tam příliš mnoho úředníků, nás je tam vlastně asi 

8 lidí na celém, na celém obecním úřadě, ale tím, že vidím ty výsledky, tak mám z toho 

obrovskou radost a samozřejmě je mi třeba líto, když se říká a teď to řeknu tak, jak se to 

doopravdy říká: "Tady se dělá jenom pro cikány," ale nevím, jestli když uděláme nové 

náměstí, jestli tam tudy chodí jenom teda cikáni, když postavíme společensko-kulturní 

centrum, kde je knihovna, Internet, kde se konají kroužky pro děti, kde jsou divadelní 

představení, kde jsou skutečně společenské akce, aby ti lidé se navzájem poznávali a 
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potkávali, tak já nevím, jestli je to jenom pro jednu skupinu. Nové chodníky, revitalizace 

panelového sídliště, protože bohužel u nás došlo k tomu, že klasická obec s rodinnými domy, 

tak má sídliště, panelové sídliště, kde žije téměř 2 tisíce lidí a z toho právě je těch 700 až 800 

Romů. Takže ono je to složité říct: "Toto je pro cikány a toto je pro ty bílé," takto to, prosím 

vás, berte, že to takto říkají někteří občané. Ale já nemohu podléhat takovýmto výkřikům, 

protože já si myslím, že musím brát občana stejně, ať je ten, nebo ten, prostě musí dodržovat 

určitá pravidla a ty pravidla jsou nastavená, zpřísnili jsme samozřejmě i poskytování 

nájemních bytů, kde je to na tříměsíční kauci dopředu, doby určitý, pokud to respektuje, platí, 

v pohodě, skutečně může bydlet dále. Pokud tyto podmínky nepřijme, tak skutečně dochází k 

soudním vystěhováním a budete se divit, ale největší neplatič nebyl Rom, nebyl, byla to bílá 

mamina od 7 dětí a která skutečně zneužívala sociální dávky, za 5 let nám dlužila 570 tisíc 

korun. Po 5 letech soudních procesů se nám skutečně ji podařilo vystěhovat, a to je určitej 

příklad, že neděláme rozdíly zkrátka a tudy vede cesta.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Abychom opustili to téma sociálních dávek, pane řediteli, 

pokud vy byste měl dát doporučení, kde by ještě mohli zákonodárci zpřísnit adresnost 

sociálních dávek, aby byla podpořena činnost agentury v těch sociálně vyloučených 

lokalitách?“ 

Martin ŠIMÁČEK, ředitel, Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách: „Já si 

nemyslím, že to je ta klíčová věc v tuhle chvíli, jenom 5 minut zpátky, tady pan starosta říkal, 

že ho nikdo nepochválí za práci, kterou tady v minulosti udělal, kdyby tady na mém místě 

seděla terénní sociální pracovnice, která tady teď pracuje, netuším, třetím rokem, druhým 

rokem ...“ 

Pavel LOUDA, starosta Nového Bydžova /ODS/: „Třetím rokem.“ 

Martin ŠIMÁČEK, ředitel, Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách : „... tak 

by mohla odvykládat příběh toho, jak se mění motivace všech těch, se kterými spolupracuje, 

jsou to stovky lidí ve městě a obvykle u terénní práce předpokládáme výsledky po letech, 

nízkoprahové zařízení funguje jeden rok, pan ministr už zmiňoval, jaký velký dopad má na 

míru kriminality u mládeže, tady prostě není možné říci: "Už je hotovo," po tomto krátkém 

čase, tady je prostě potřeba počkat, až se ty věci projeví. Já si nemyslím, že potřebujeme v 

tuhle tu chvíli výraznou změnu v adresnosti výplaty sociálních dávek, já si myslím, že 

musíme být, že musíme, že musíme velmi dobře propojit ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Počkejte, ale tady i starostka i starostka Obrnic ...“ 

Martin ŠIMÁČEK, ředitel, Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách: „... že 

musíme dobře ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor : „... o tom mluvila, že v některých momentech to je jeden z 

klíčů k řešení toho problému v různých koutech České republiky.“ 

Martin ŠIMÁČEK, ředitel, Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách: „Jeden z 

mnoha z těch ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Ano, ale ptám se na ten, abychom se dostali pak k těm 

dalším ...“ 

Martin ŠIMÁČEK, ředitel, Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách: 

„Dobře.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „o nichž chcete mluvit vy.“  

Martin ŠIMÁČEK, ředitel, Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách: „V tom 

případě musím říci, že se mi zdá současný návrh ministerstva práce jako dobrý a nemyslím si, 

že třeba úřady, tak jak se o nich hovoří jako o superúřadech, jaksi odnesou, odnesou tu 

příležitost od obcí příliš daleko, budou tam přeci pracovat místní lidé s místní znalostí, není to 

tak jednoznačně postaveno.“ 
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Václav MORAVEC, moderátor: „Pane ministře, vy máte jasnou představu, jak se postavíte i 

k tomu návrhu ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka a jaký vliv může mít na 

bezpečnost v těch městech, kde žije menšinová populace?“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Já jsem velmi ovlivněnej tou návštěvou 

Bydžova, kde jsem s tou terénní sociální pracovnicí mluvil a ona říkala: "Proboha, já ty 

rodiny obcházím, já znám každýho, já znám jejich problém do šestýho kolene, co dělá 

dědeček, babička," a velmi se bojím, kdyby tahle ta konkrétnost se ztratila, takže Věci veřejné 

budou s velkou ostražitostí, až, až dojde na tenhle zákon, na to hledět a jako tam se skutečně 

musí zajistit, aby ta místní znalost rozlišovala mezi tím, kdo má samozřejmě dostat dávky a 

kdo je samozřejmě okamžitě propije, anebo prohraje a způsobí neštěstí celýmu městu. Takže 

velmi ostražitě to budeme sledovat.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách, 

instituce, která vznikla v roce 2008. Má být pomocnou rukou i pro místní samosprávu. V roce 

2008 začala působit na sedmi místech České republiky. Jedním z nich byl i Holešov na 

Kroměřížsku. Monitorovací výbor agentury, který tvoří 2 desítky expertů z romských 

sdružení, ministerstev, krajských úřadů a radnic, nedávno rozhodl, že své působení v 

Holešově agentura ukončí. Podle výboru agentury město postupuje segregačně.“  

(obrazový záznam, Václav MORAVEC, redaktor: „Na konci října srovnala holešovská 

radnice se zemí romskou kolonii a její obyvatele nastěhovala do kontejnerů za městem. Vládní 

agentura se proti tomu postavila. Městu navrhla kompromisní řešení. Holešov ale nakonec 

stejně všechny obyvatele problematické čtvrti vystěhoval na periferii.“ 

Jakub ŠVEC, Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách: „Došlo vyloženě k 

segregační politice, což jde úplně proti principům, které agentura prosazuje.“ 

Zdeněk JANALÍK, starosta Holešova /ODS/ /natočeno 3. 2. 2011/: Přiznám se, že tomu 

trošku nerozumím, ale nemohu to komentovat.“ 

Václav MORAVEC, redaktor: „Kromě Holešova odchází Agentura pro sociální začleňování 

Romů i z dalších měst. Z Přerova, z Brna, ze Slezské Ostravy, z Roudnice nad Labem, 

Broumova a Jesenicka, a to i přesto, že se v některých z těchto lokalit podařilo nastartovat 

například terénní sociální práci, nebo nabízet práci nezaměstnaným. Ve většině případů ale 

agentura narazila.“ 

Martin ŠIMÁČEK, ředitel, Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách: 

„Častokrát je to i proto, že se nedokážeme domluvit s vedením radnice.“  

Václav MORAVEC, redaktor: „Ivan Veselý ze sdružení Dženo překvapivě nekritizuje radnice 

měst, ale samotnou agenturu. Podle něj je to drahý experiment neschopný řešit problémy na 

lokální úrovni.“ 

Ivan VESELÝ, sdružení Dženo /natočeno 3. 2. 2011/: Pokud tady nebude jednoznačná 

politická vůle, a pokud ta agentura nebude nastavená, anebo zakotvená v zákoně, tak je v 

podstatě pro ty starosty jenom dobrá vůle, že se s tou agenturou baví.“ 

Martin ŠIMÁČEK, ředitel, Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách: „Já si 

nemyslím, že kdybychom měli direktivní možnost městu nařídit, aby nějak postupovalo, že by 

se ta situace výrazně zlepšila.“ 

Václav MORAVEC, redaktor: „V 6 z původních 13 měst bude agentura působit dál. Navíc od 

dubna vybere až 9 nových lokalit. Václav MORAVEC, moderátor: „Poradci agentury se snaží 

dát v místě, kde působí, dohromady lidi z radnic, úřadů práce, škol, neziskových organizací, 

policie a také nastartovat jejich spolupráci, tady po víc než půlročním vládnutí kabinetu 

premiéra Petra Nečase není, pane ministře Johne, také zásadním problémem to, že předchozí 

ministr pro lidská práva a menšiny Michael Kocáb pracoval na vzniku zákona o agentuře a 

dodnes jako vláda nemáte ani obsazený post vládního zmocněnce pro lidská práva, aniž bych 

chtěl přeceňovat sílu takových pozic, tak není to pak o té roztříštěnosti, je, je na místě to, že 

nemáte půl roku obsazený post vládního zmocněnce pro lidská práva?“ 
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Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Tak já tady musím prozradit vlastně 

úplnou novinku, při jednání parlamentu už mi pan premiér Nečas šeptal nové jméno, které 

bude nominováno, stejně jako panu Schwarzenbergovi vedle, takže v horizontu dní, neboli 

hodin bude konečně zmocněnec, já si samozřejmě myslím, že má býti. Ale, ale uvědomte si ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Můžete nám to jméno pošeptat všem tedy?“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Ne, to bych zase nechtěl vzít panu 

premiérovi, ale oba jsme souhlasili jako, jako předsedové koaličních stran. Takže je to, je to 

na spadnutí.“  

Václav MORAVEC, moderátor: „Tedy vládní zmocněnec, vládní zmocněnec bude a ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Nebo případně i zmocněnkyně.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Myslíte ..., je to žena? Bylo to ženské jméno?“ 

 Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Já bych velmi rád, ale nemohu nic 

prozrazovat, nesmím ani naznačovat.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Tak vy cimrmanovsky ... a teď ona agentura, aby současná 

vláda pracovala na tom, že vznikne zákon o agentuře, která bude mít silnější postavení i vůči 

vám jako celostátním politikům, protože je nejčastěji v kontaktu s místníma ...“  

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Já samozřejmě uznám, že to je velmi 

důležitý, ale jenom, jenom si uvědomte, jako čelili jsme škrtům, byly povodně, teď se to valí 

jedno za druhým, samozřejmě je to důležité a já doufám, že v tomto týdnu bude jmenována, 

bude jmenován ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Ná zmocněnkyně, ano.“  

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „... a rozhýbe se to.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „I o tom zákonu?“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Já si myslím samozřejmě, že to je jedna 

věc, z věcí, která se musí řešit.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Což bude její priorita - dokončení zákona o agentuře. 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Nemohu mluvit za ni, ale je to důležité.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Je, je to klíčová věc v souvislosti s integrací a těmi 

problémy obcí, které mají sociálně vyloučené lokality, pane poslanče Tejci?“ 

Jeroným TEJC, stínový ministr vnitra, poslanec /ČSSD/: „Já jsem přesvědčen, že ano, nejsem 

odborníkem na tu oblast, ale jako sociální demokraté chceme, aby existoval zákon o agentuře, 

aby se stanovila jasná pravidla, aby ta koordinace byla daleko vyšší a myslím, že v tomto se 

shodneme, jde o to, jestli vláda bude schopna takovouto normu předložit v několika, v 

několika měsících do Poslanecké sněmovny, to je určitě zákon, který nemůže předkládat 

opoziční poslanec, to myslím, že budeme pak diskutovat na to téma skutečně napříč politickým 

spektrem, ony jsou samozřejmě i jiné věci, mně se také nelíbí ta centralizace, která, ke které 

tady dochází, protože skutečně jak z hlediska zaměstnanosti, tak možná i z hlediska právě 

vyplácení sociálních dávek se budeme oddalovat, oddalovat těm místním problémům, to je 

věc, kterou jsme kritizovali, jde hlavně o to, kdo bude určovat tu centrální politiku ve chvíli, 

kdy ti lidé tam pracují sice a znají podmínky toho místa, protože pracují v místě svého 

bydliště, tak ještě neznamená, že o tom mohou rozhodovat, problém je, že řada těch 

kompetencí bude převedena směrem nahoru, a to se ukáže až v těch dalších, dalších měsících, 

to, co si ale myslím, že je potřeba začít dělat, je skutečně velmi rychle přijmout zákon o 

loteriích tak, abychom dali větší pravomoci obcím, to by se mělo povést během několika týdnů 

nebo měsíců, včetně schválení Senátem a myslím, že také důležité je zabývat se sociálním 

bydlením, ale především potíráním lichvy. My jsme předložili v Poslanecké sněmovně jako 

poslanci sociální demokracie zákon o spotřebitelských úvěrech, ale ten se v zásadě týká 

regulace pouze toho, co je legální. Já myslím, že to, co je velmi složité, je prokazování lichvy 

jako trestného činu, všichni víme, že se to v těchto komunitách děje, děje se to často a děje se 

to s ohromnými následky, protože potom samozřejmě k tomu splácení jsou využívány právě ty 
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sociální dávky a ty určitě nejsou určeny k tomu, abychom platili lichvářům. A ten stát jim v 

zásadě zprostředkovaně z našich daní potom ty prostředky určitým způsobem vrací a ty, ty a 

ty děti těch lidí, kam ta podpora směřuje, je nakonec nevidí, takže já myslím, že to je i věcí 

policie, je to problém, který určitě nepadá na pana ministra vnitra, myslím, že to je věc 

dlouhodobá, je potřeba, aby se policie na tuto věc zaměřila, protože trestní zákon trestání 

umožňuje a my jen, my jen, aspoň tedy já ze své praxe advokáta vidím, že to příliš nefunguje a 

že se policii do toho nechce, protože to je skutečně velmi komplikované, velmi těžko se do toho 

prostředí dostává a těžko se to vyšetřuje, ale pokud to nebudeme dělat, tak se prostě dál 

nedostaneme.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Vy jste tedy mluvil o tom, že zákon o té agentuře by byl 

jedním z kroků, o kterém budete chtít jako sociální demokraté diskutovat, navíc jak ministr 

vnitra Radek John prozradil, tak do týdne se dozvíme jméno nové vládní zmocněnkyně pro 

lidská práva a menšiny. Podívejme se teď na místa dosavadního působení Agentury pro 

sociální začleňování. Mezi ta místa, mezi těch prvních 7 pilotních lokalit se po roce 2008 

dostaly například Holešov na Kroměřížsku, o kterém byla řeč, který teď agentura opouští, 

dále pak Brno, Broumov, Jesenicko, Přerov, Slezská Ostrava a Roudnice nad Labem. Po roce 

2009 došlo k rozšíření o dalších 6 míst, mezi která se zařadila Břeclav, Cheb, Most, 

Šluknovsko, Ústí nad Labem a Litvínov. Loni k nim přibylo dalších 9 míst na mapě České 

republiky, jak je uvidíte záhy a mezi těmi místy jsou Bílina, Bruntál, Havířov, Chomutov, 

Jáchymov, Kutná Hora, Obrnice, kde jsme už byli a jejíž starostku máme tady v Novém 

Bydžově, nebo také Teplá a Toužim a Trmice. Monitorovací výbor teď rozhodl o tom, že 

podle plánu po třech letech ukončí svoji činnost v 6 místech - v Brně, Broumově, Přerově, 

Slezské Ostravě, Roudnici nad Labem a na Jesenicku. V další šestici míst - v Břeclavi, Chebu, 

Litvínově, Mostě, Ústí nad Labem a také v regionu Šluknovsko - naopak agentura zůstává 

ještě o rok a půl déle. Pane řediteli, vy jste už v tom rozhovoru pro Českou televizi v týdnu 

říkal, že si nemyslíte, že je nutné, abyste byli v zákoně zakotvení, nepřispělo by to ale k 

efektivnějšímu a ještě lepšímu řešení těch situací, možná k většímu respektování místní 

samosprávou, pokud byste byli zákonně zakotvení, jak to předpokládala ať už Džamila 

Stehlíková, nebo ministr pro lidská práva a menšiny Michael Kocáb?“ 

Martin ŠIMÁČEK, ředitel, Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách: „Tak já 

myslím, že by to dílčím způsobem přispět mohlo, ale nemyslím si, že to je to nejdůležitější, já 

se v současné chvíli domnívám, že potřebujeme, aby za námi byla vidět dobrá práce a dobré 

praxe, přestože paní starostka z Obrnic je vlastně nová lokalita, nebo respektive Obrnice 

přistoupily ke spolupráci teprve v loňském roce, už teď se tam daří celá řada aktivit nebo akcí, 

opatření, která budou velmi dobrá k šíření jako ty nejlepší praxe do dalších měst. Pan ministr 

John zmiňoval Janov, agentura v Janově připravila desítky projektů, které velmi přispěly ke 

zklidnění té situace právě jako vyvážení těch represivních akcí. Podstatná, klíčová věc v 

Janově je právě úprava situace v bydlení, vlastně se to může do nějaké míry, byť v mnohem 

větším měřítku, podobat té situaci tady v Bydžově. Jedná se o to, že desítky až stovky bytů na 

janovském sídlišti byly volné a byly zastěhovávány celkem řízeným způsobem z okolí. Nám 

se podařilo se sociálním odborem a majiteli toho bytového fondu vlastně vytvořit prostupný 

systém bydlení třístupňový, kdy záchranný první stupeň je určen pro ty, kteří jsou v nějaké 

nenadálé bytové krizi, ale pak už postupují spolu s tím, jak se vlastně učí o ten byt starat, jak 

se učí platit, do vyšších stupňů, až je jim umožněno vlastně vstoupit do standardního bydlení a 

vyplatí se to samozřejmě i majiteli bytového fondu, protože ten samozřejmě v tu chvíli má 

před sebou spořádaného platícího klienta. Takže vidíte, že ta situace se dá řešit nejenom 

represivně, ale právě podporou velmi účinných preventivních a prointegračních opatření a v té 

oblasti bydlení bych ještě na pana poslance Tejce navázal s lichvou, ono je to dneska velmi 

úzce spojeno, předpokládám, že by i pan starosta Louda mohl potvrdit, že vy tady v Bydžově 

máte 12 ubytovatelů, kteří vlastně lákají nové obyvatele sem k vám do, do města a mnozí z 
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nich vlastně propojují tu službu, ale to, prosím, v uvozovkách, bydlení právě s jistou formou 

lichvy, takže jsou to vlastně jejich vazalové na trhu s nedostatkem, nedostatkem bydlení pro 

nízkopříjmové nebo sociálně vyloučené obyvatelstvo.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „No, a jak je pak možné proti tomu bojovat, protože vy, vy 

například tady v Novém Bydžově nepůsobíte tak jako v jiných městech, když se podíváme ...“ 

Martin ŠIMÁČEK, ředitel, Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách: „Ano.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „ ... na statistiku v tom loňském roce, která se týká Agentury 

pro sociální začleňování v těch romských lokalitách, tak ta statistika nám říká, že Agentura 

pro sociální začleňování loni pracovala na 85 projektech s přínosem ve výši nějakých 82 

milionů korun. Umožňuje taková situace, k níž došlo tady v Novém Bydžově, kterou teď se 

rozhodl starosta řešit, protože přetekl pohár nejen jeho trpělivosti, ale většiny obyvatel 

Nového Bydžova, polovina z nich se podepsala pod onu petici, aby vy jste jako agentura byli 

daleko flexibilnější a začali působit například v Novém Bydžově, kde popisujete ty problémy, 

které se týkají lichvy a dodám ještě další číslo z oné koncepce romské integrace v Novém 

Bydžově, že 89 procent romských domácností je tady zadlužených. Pouze 40 procent z nich je 

schopno pravidelně splácet.“ 

Martin ŠIMÁČEK, ředitel, Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách:  

„Agentura v současné chvíli vypsala výběrové řízení pro nové obce ke spolupráci, bude ho 

uzavírat za 14 dní a my jsme právě Novému Bydžovu nabízeli spolupráci, děláme to vždycky 

každý rok, ta flexibilita je, řekněme, z mého pohledu relativně dostatečná, jednou za rok 

otevřít možnost k další spolupráci, umím si představit do budoucna, že budeme ještě 

flexibilnější a v případě akutní situace bychom ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Jako například v Novém Bydžově.“ 

Martin ŠIMÁČEK, ředitel, Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách: “Já si 

myslím, že ..., ano ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Že když taková situace vznikne, že by to nebylo jednou za 

rok, ale častěji.“ 

Martin ŠIMÁČEK, ředitel, Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách: „Spíše 

na úrovni nějaké mediace, vstupu do té situace a podpory rychlých opatření. Na druhou 

stranu a já už se ale v tuhle chvíli budu opakovat, já si myslím, že my bychom přispěli 

především tím, že bychom navázali na tu činnost, která tady započala a museli bychom 

rozšířit ta opatření o podporu zaměstnanosti, o podporu v bydlení, o které jsem před chvílí 

hovořil a myslím si, že to spíše je záležitostí měsíců a let než okamžité jednorázové pomoci, 

která může jaksi tu situaci hned převrátit. Okamžitý vstup je jistá mediace, té bychom měli být 

schopni. Ale jinak si myslím, že roční, roční frekvence vyhlašování řízení pro nové obce je 

dostatečná tak, abychom mohli reagovat na potřeby obcí, které se rozhodnou tu situaci 

nějakým způsobem řešit.“ 

 Václav MORAVEC, moderátor: „Než dáme prostor otázkám místních, tak reakce starosty 

Pavla Loudy?“  

Pavel LOUDA, starosta Nového Bydžova /ODS/: „No, já ne, že bych chtěl za každou cenu se 

ke všemu vyjadřovat, ale určitě musím. Tady k agentuře, samozřejmě, já už jsem to řekl na 

začátku, agentura má své poslání, ale odsaď podsaď, musíme si uvědomit, že agentura je 

placená úřadem práce a ona dostává vlastně peníze nebo výplaty za to, že dělají ty analýzy, 

poradenství a tak dále, ale my bychom ty prostředky víceméně potřebovali dostat do měst na 

konkrétní naše akce na podporu řešení těch danejch situací, třeba na provoz nízkoprahovýho 

centra, nebo na nějakou další výchovu, na cestovný a tak dále.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Vnímáte tedy agentury, agenturu jako konkurenta v 

odebírání peněz?“ 

Pavel LOUDA, starosta Nového Bydžova /ODS/: „No, určitě, určitě, určitě nějakej význam to 

má z hlediska metodiky, ale tam to končí, já bych rád, aby ty peníze, který ten stát a kterých je 
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strašně málo, šly přímo do těch obcí, kde tu problematiku řešej a musej řešit. Já tady 

samozřejmě slyším, že se chystá nový vládní zmocněnec, já bych byl hrozně rád, kdyby ten 

zmocněnec přišel mezi nás, mezi starostky a starosty, kteří to řeší, protože doposud jsem se s 

tím nesetkal. Vždycky se to řeší někde z nějaký úrovně Prahy, vlády, já nevím kde, ale nevím, 

kdo žil konkrétně v takový lokalitě, aby dennodenně věděl, s čím se má setkávat. Já to nevím a 

hrozně rád bych si o tom pohovořil, protože určitě tady většina se mnou bude souhlasit, že 

působení paní Džamily a pana Kocába pro nás jaksi žádný řešení velký nepřineslo a naopak 

si myslím, že spousty lidí podráždilo a vyvolává ty emoce, který dneska koneckonců řešíme, 

protože jestliže existuje, jestliže, jestliže existuje, existují nějaká pravidla, normy, tak v prvé 

řadě se musí dodržovat, a to je ten princip a ne, že když je někdo nedodržuje, tak že je 

diskriminovanej, to prostě nejde.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Stručná reakce.“ 

Pavel LOUDA, starosta Nového Bydžova /ODS/: „Takže velice rád bych ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: Ano.  

Pavel LOUDA, starosta Nového Bydžova /ODS/: „... aby k tomuhle, k týhle tý debatě došlo.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Martina Šimáčka“. 

 Martin ŠIMÁČEK, ředitel, Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách: „Já 

musím reagovat, protože téměř nic z toho, o čem pan starosta hovořil o agentuře, není 

pravda. My nejsme hrazeni z úřadu práce, my jsme zejména hrazeni ze strukturálních fondů 

Evropské unie a městům a obcím jako našim ústředním partnerům přinášíme možnost vstoupit 

do takzvaných individuálních projektů, to znamená zase prostředky ze strukturálních fondů na 

podporu financování, mimo jiné nízkoprahových zařízení, terénní sociální práce, prostupného 

bydlení a dalších a těch prostředků je tam třičtvrtě miliardy korun, to agentura přináší jako 

možnost, jako přidanou hodnotu k tomu, když se u jednoho stolu domluvíme, co je zapotřebí. 

A že to funguje, podívejte se, prosím, do měst, kde agentura zůstává ve své práci do roku 

2012, například v Mostě je hotový integrační plán se stovkou opatření, která procházejí od 

předškolní přípravy k dalšímu vzdělávání na střední stupeň, podpora vstupu na trh práce, 

propustné bydlení, volnočasové aktivity a tak dál, to všechno je financovatelné ze 

strukturálních fondů a k tomu Česká republika má unikátní příležitost, pan starosta nemusí z 

toho hradit nic.“ 

Pavel LOUDA, starosta Nového Bydžova /ODS/ : „Já teda, já, já se omlouvám za přeřek, 

protože samozřejmě ty finance jdou ze, z těch strukturálních fondů, anebo z úřadu vlády, 

nicméně já bych tady chytil vás za slovo, vy jste tady hovořil o tom bydlení, to bydlení je 

ohromný problém a směřuje to k tý lichvě. Mě by zajímalo, jak byste to vy z vaší pozice 

chtěli řešit. U nás je to například ta situace, že během dvou let tady přibylo sto obyvatel 

nepřizpůsobivých, teďka řeknu a ti tady nemají trvalý bydliště ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor : „Ano, na, na ty obyvatele ...“ 

Pavel LOUDA, starosta Nového Bydžova /ODS/: „... při našem, při našem přepočtu zisku 

daní na obyvatele to dělá pro obec milion korun. No, to jsou sakra veliký peníze pro nás a my 

se k nim nedostaneme a už vůbec nemáme šanci ovlivňovat to, jestli majitel té nemovitosti si 

jich tam ubytuje 10, 20 nebo 100.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Ano a na ...“ 

Pavel LOUDA, starosta Nového Bydžova /ODS/ : „Tak já nevím, kdo by mně teda ..., já bych 

si hrozně rád nechal poradit, jak mám s takovýma lidma jednat tak, aby k tomuhle 

nedocházelo, aby, aby prostě nedocházelo k takovýmhle kumulaci.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Já se jenom zeptám tady starostky Obrnic, pokud vy byste 

měla takový problém, jak byste si s ním poradila, máte nově příchozí, stovku obyvatel, kteří 

jsou označováni jako nepřizpůsobiví, na ně nadávají i starousedlíci, tedy Romové v případě 

Nového Bydžova, jak jsem se o tom s nimi bavil.“ 
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Drahomíra MIKLOŠOVÁ, starostka Obrnic /ODS/: „Samozřejmě tento problém byl i v 

Obrnicích, ale udělali jsme jednu zásadní věc, zaprvé jsme zastavili privatizaci bytovýho 

fondu, to byla první věc, abychom se dostali jakoby k vlivu na přidělování bytů. Za druhé 

jsme zpětně vykoupili 16 bytů za peníze obce od těch, kteří ten byt koupili a nabídli ho v 

krátké době k prodeji. Takže to byl další krok. Dalším krokem bylo, že jsme koupili v dražbě 

za 2,5 milionu korun prázdný panelový dům zkrachovalé firmy. Dále jsme zjistili, že byly tam 

tři panelové domy ve vlastnictví státu a ve správě SŽDC, o tyto tři panelové domy jsme žádali 

tři roky, nakonec se nám to podařilo, tyto panelové domy získat do vlastnictví obce, je tam 88 

bytů, 22 bylo pouze obsazených, takže zase, kdyby se to dostalo do rukou realitních kanceláří, 

tak jsme byli opravdu další Janov, případně Chanov. Dále jsme se spojili s dalším velkým 

vlastníkem bytového fondu, což je firma Quick a přijali jsme určitou filozofii, jak budeme 

postupovat vůči takovýmto případům. Tím, že jsme nastavili i ta přísná pravidla, jak jsem 

říkala, při přidělování bytů, tak není jednoduché, aby si někdo, i když je pravda, že to bychom 

potřebovali, aby legislativa řešila, protože když už někdo má nájemní smlouvu, tak my už 

nemůžeme říct, když nám někoho přivede, že ho tam nesmí přihlásit. Což si myslím, že je 

absurdita, že majitel bytu nemůže rozhodovat o dalších jaksi lidech, které on si přivede 

takzvaně na návštěvu. Takže to je taky problém, ale pomalu se to ustabilizovává, takže 

takovýto problém, že by se nám tam najednou velká skupina přistěhovala těchto 

nepřizpůsobivých, tak jsme neřešili zatím v poslední době. Co je problém, co já tvrdím, je, 

jsou realitní kanceláře, které zaprvé nám tam nastěhovávají lidi z jiných lokalit, za druhé je to 

posouvání jakoby těch lidí z jednoho místa na druhý, jedno město má ten problém, tak jim 

koupí, nebo někdo koupí ten byt, protože my máme velmi levné byty, u nás koupíte byt 1+3, 

1+4 za 130, za 140 tisíc, takže tyto byty se koupí a přestěhují tam prostě zase 

nepřizpůsobivé.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „A pak dochází právě k té lichvě.“ 

Drahomíra MIKLOŠOVÁ, starostka Obrnic /ODS/: „K těm problémům, nejenom lichva, já 

tady bych ještě podtrhla další riziko, které v té skupině sociálně vyloučených a sociálně 

slabých je, a to jsou exekuce, to jsou případy, kdy za někým přijde dluh za 5 tisíc korun a nám 

přijde na stůl exekuce ve výši 56 tisíc, to je něco nehoráznýho, ti lidé v životě se nemůžou 

dostat z těchto problémů. To je velký problém, bych řekla.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Existuje, pane starosto, něco, co byste z těch obrnických rad 

mohl využít?“ 

Pavel LOUDA, starosta Nového Bydžova /ODS/: „No, já samozřejmě závidím paní starostce, 

především jí asi závidím rozpočet, protože samozřejmě tahle ta opatření, která dělá paní 

starostka, ty jsme se pokoušeli dělat také, ale jaksi já si neumím představit, že bych šel dneska 

za zastupitelstvem a řekl: "Podívejte se, máme tady tři nemovitosti, které hrozí tím, že je tam 

prostě někdo obsadí nepřizpůsobivým obyvatelstvem, dejte mi 20 milionů na to, že je 

vykoupím a tím zamezím dalšímu nárůstu obyvatelstva." Já si to neumím představit.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Kde jste na to, paní starostko, vzali á propos?“ 

Drahomíra MIKLOŠOVÁ, starostka Obrnic /ODS/: „No, tak tím, že jsou u nás levné ty byty, 

tak ten panelový dům se 14 byty stál 2,5 milionu korun, takže my jsme měli fond rezerv, 

takže z něj jsme to tedy jaksi zakoupili a ty byty zpětným odkupem, tak řádově 120, 130, 140 

tisíc za byt opravdu není mnoho, ale co bylo důležité jak v minulém volebním období, tak i ve 

stávajícím, získat pro to zastupitele, všichni musíme samozřejmě chtít řešit tuto situaci a já 

musím poděkovat všem bývalým zastupitelům i stávajícím, že skutečně řešíme tento problém 

společnými silami a i za cenu toho, že třeba neopravíme byty, tak zkrátka koupíme, koupíme 

ten byt do vlastnictví obce.“ 

Václav MORAVEC, moderátor:  „Jak mohou tady pomoci ještě politici na té celostátní úrovni, 

mohou-li pomoci, pane poslanče Tejci?“ 
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Jeroným TEJC, stínový ministr vnitra, poslanec /ČSSD/: „Tak určitě kromě těch věcí, které 

jsme zmiňovali, je především potřeba, abychom skutečně všechny zákony, které 

projednáváme, určitě vnímali i tím pohledem právě starostů a krajů, aby to nebyl ten pohled z 

Prahy, naštěstí Poslanecká sněmovna je složena ze zástupců všech regionů a myslím si, že 

právě tam, kde se s těmi problémy setkáváme, tak samozřejmě můžeme, můžeme to i přenášet 

směrem do té celostátní politiky, já jsem konkrétně z Brna, tam ty problémy také byly, 

agentura se tomu také věnovala, takže určitě své problémy, které, které nacházíme v místě, se 

snažíme dávat i do těch zákonů, podle mého názoru je skutečně teď důležité, aby byly 

projednány ty zákony, které, o kterých jsem hovořil, tedy především zákon o loteriích, protože 

to jsou ty největší neštěstí, které se netýkají jenom jedné, jedné skupiny obyvatel, týkají se 

velké části a v zásadě ten zisk, v uvozovkách, který z toho ten stát zpětně má na základě těch 

poplatků, které se vybírají, v žádném případě nedosahuje ani zlomku toho, co nakonec právě z 

těch veřejných rozpočtů musíme na sanaci těch škod, škod dát my všichni, takže já myslím, že 

tohle je věc, kterou mohu slíbit, nechci za pana ministra, já myslím, že on to slíbí také, že 

zákon o loteriích bude projednán velmi rychle a tato pravomoc tam, ať už tam bude cokoliv 

jiného navíc, tak tato pravomoc obcí bude, bude dána.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Pane ministře.“ 

 Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Já si musím užít toho, že taky někdy 

souhlasím s panem poslancem Tejcem, ten hazard je klíčovej, prosází se tady 130 miliard 

korun, zisk státu toho je prakticky nulový a sociální intervence stojí daňové poplatníky 300 

miliard korun, čili my tady doplácíme na hazard opravdu drasticky. A ty města, který tady 

mají ty herny, tak ty pak platěj ty škody a ty musí dostat peníze a rozhodnout se, buď 

odstraníme hazard, což je jedna možnost a pak vám nepřizpůsobiví budou jezdit do jiných 

měst za hazardem, anebo holt to vydržíme a budeme za to mít odškodnění, budeme to 

sanovat, to je klíčový. A ještě k tý lichvě, aby to nezapadlo. Lichva je tady obrovský problém 

a ona čím nižší sociální skupina, čím méně peněz, tím větší lichva, tím drastičtější úroky, čili 

nejvíce je postižena tato skupina a celá ta legislativa kolem lichvy je velkej problém. Už to, že 

v televizi jsou reklamy: "Půjčíme vám 100 tisíc za 50 korun." To je prostě nehoráznost a 

někdo, kdo si to nespočítá, se chytí. Ta legislativa se musí nějak chytře udělat. Za Rakouska-

Uherska byl jednoduchý zákon, který zněl: "Všechno s úrokem nad 15 procent je lichva," 

nazdar, čili ... „ 

Václav MORAVEC, moderátor: „No, nazdar, tak nám řekněte, jestli takový zákon vaše vláda 

takhle rychle udělá.“  

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „No, toto, toto je potřeba, toto je potřeba.“  

Václav MORAVEC, moderátor: „Kdy ho tedy předložíte, pane ministře?“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Ministerstvo spravedlnosti, ministerstvo 

spravedlnosti.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „No ...“ 

Jeroným TEJC, stínový ministr vnitra, poslanec /ČSSD/? „Já musím říct, my jsme ho již 

předložili a shodou okolností tedy Věci veřejné pomohly tomu, že ten zákon spadl pod stůl ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Ale, ale, ale, ale, to nebylo takhle ...“ 

Jeroným TEJC, stínový ministr vnitra, poslanec /ČSSD/: „... ale, ale určitě tohle je věc, tohle 

je věc, tohle je věc, na které se asi shodneme, že je potřeba ji řešit a otázkou je jak. Je to 

skutečně podle mého názoru věc i policie, aby se začala těmi, těmi problémy zabývat ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Absolutně.“ 

Jeroným TEJC, stínový ministr vnitra, poslanec /ČSSD/: „... protože ta lichva, o které se 

bavíme, ta není o 15 procentech, tak je možná o tisíci procentech a tam už se to samozřejmě, 

samozřejmě řeší trestním zákonem a ten je, ten je v pořádku.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „S diváky zpravodajské čtyřiadvacítky se v tento okamžik 

rozloučíme a tady u nás v Novém Bydžově diskuse pokračuje. Loučíme se tedy s diváky 
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zpravodajské čtyřiadvacítky, kteří uvidí zprávy, pro tuto chvíli se tedy loučím i s hosty, 

kterými byli tady v Novém Bydžově vicepremiér, ministr vnitra Radek John, poslanec, 

stínový ministr vnitra z ČSSD Jeroným Tejc ...“ 

Jeroným TEJC, stínový ministr vnitra, poslanec /ČSSD/: „Díky za pozvání.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „... loučím se i s ředitelem Agentury pro sociální začleňování 

v romských lokalitách Martinem Šimáčkem ...“ 

Martin ŠIMÁČEK, ředitel, Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách: „Díky, 

na shledanou.“  

Václav MORAVEC, moderátor: „... děkuji za účast i starostce obce Obrnice v novém ..., tedy 

v okrese Most Drahomíře Miklošové z ODS a děkuji i starostovi Nového Bydžova Pavlu 

Loudovi z ODS, který byl hostem Otázek. Loučíme se s diváky České televize, dál tady 

pokračujeme.  

* * * 

(Pozn. V druhé části vysílané na kanálu ČT 24 již sledovaný subjekt R. John nevystupoval.) 
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9.3 Příloha č. 3 – Vymezení základních pojmů 

 

Analýza. Rozbor. Metoda zkoumání jednotlivých složek celku (předmětu, jevu, činnosti, 

myšlenkového postupu.) (Kolektiv autorů: Akademický slovník cizích slov, 2000; zkráceno). 

Analýza diskurzu. Metoda, jak prostřednictvím jazyka vyložit vztah vědění k moci 

a autoritě, tj. pochopit praxi, v níž jednotlivé diskurzy společnost ovlivňují a ovládají. Kraus J  

Antonymum. Výraz, slovo v opozici vůči jinému výrazu, neslučitelné s původním výrazem 

(např. žena a muž). (Fairclough, 1989, str. 116)  

Argument. Výrok uváděný k odůvodnění tvrzení. (Kolektiv autorů: Akademický slovník 

cizích slov, 2000). Kraus charakterizuje dále argument jako všudypřítomný příznak 

soudržnosti textu. (Kraus (4), 2009). 

Argumentace. …soubor tvrzení, jakými jsou myšlenkové a řečové struktury složené 

z východisek a z nich vyplývajících závěrů. Předpokladem je ovšem relevance premis 

pro zdůvodňovaný záměr. (Kraus J. (1), 2008). 

Debata. Ústní výměna názorů o odborném (např. politickém) problému. (Kolektiv autorů: 

Akademický slovník cizích slov, 2000). 

Dedukce. Argumentační postup, při kterém se vyvozuje závěr na základě předložených 

premis, které v sobě implicitně nebo explicitně tento závěr obsahují. Jestliže jsou premisy 

pravdivé, je pravdivý i závěr. (Bayer, K.: Argument und Argumentation, 2007, s. 227) 

Diskurz. Souhrn písemné dokumentace nebo hlasových záznamů jako produktů jazykové 

komunikace včetně souboru předpokladů a východisek, které vznik i interpretaci těchto textů 

podmiňují. Vedle konkrétních doložených textů zahrnují i pravidla a zvyklosti, které 

v určitém čase a v určité historické situaci jazykovou komunikaci podmiňují a regulují (Kraus 

(3), 2008). 

Hermeneutika. Nauka o exegenezi, výkladu textů. (Kraus (2), 2008 s. 36). 

Hyponymum. Výraz, slovo, jehož význam je součástí významu jiného výrazu. (Např. slovo 

totalitarismus je obsaženo ve slovech fašismus, komunismus.  (Fairclough, 1989, str. 116). 

Ideologie. Původně teorie idejí, která zkoumala vznik smyslových vjemů a jejich 

transformování do myšlenek – idejí (senzualizmus počátku 19 století); co do významu se 

rozšířila na „soudržný soubor přesvědčení, postojů a názorů“ (Jirák J.- Köplová, B., 2003), 

a „obecně přijímaných hodnot určitou společenskou skupinou, většinou k prosazení jejích 

zájmů“. (Volně podle Krause (2), 2008 s. 117 -123) 
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Ilokuce. Složka řečového aktu (z latinského illoquor, neříkám, tzn.výslovně nevyjadřuji), 

která přesahuje to, co bylo vysloveno a stává se srozumitelnou jedině díky společně 

sdílenému kontextu. (Kraus (2), 2008, s. 61, 62) 

Indukce. Argumentační postup, při kterém se na základě jedné nebo více premis 

spočívajících v jednotlivosti nebo zvláštnosti vytváří obecný závěr (Bayer, K.: Argument und 

Argumentation, 2007, s. 230) 

Inference. Prezentace jistého tvrzení tak, aby z něj mohl autor vyvodit tvrzení jiné. 

Kompetence jazyková. Praktické osvojení si slovních významů a gramatických, grafických, 

popř. zvukových (v řečovém projevu), zákonitostí daného jazyka. (Kraus (2), 2008, s. 61) 

Kompetence komunikační. Schopnost využívat jazykovou kompetenci v příslušném kontextu 

(téma, vztah s řečovým partnerem, situace dorozumívání, společenský kontext). Kraus (2), 

2008, s. 61) 

Komunikace. V užším slova smyslu je komunikace výměnou či směnou informací, přičemž 

za informaci považujeme nejenom obsah zprávy, ale také její smysl. (Doubravová, 2008, str. 

23). 

Kontingence. Vzájemná závislost dvou kvalitativních znaků (původně z teorie 

pravděpodobnosti). (Kolektiv autorů: Akademický slovník cizích slov, 2000). 

Médium. Vše, co slouží uchování a přenosu sdělení v prostoru a čase (obecná definice) resp. 

v užším slova smyslu technické prostředky a sociální systémy sloužící masové komunikaci 

(Osvaldová, B. - Halada, J. et. al, 2002).  

Média. Souhrn prostředků, které multiplikují sdělení veřejného charakteru a rozšiřují je 

směrem k rozptýlenému, rozmanitému, individuálně neurčenému anonymnímu publiku. 

(tamtéž).  

Mluvčí. Objekt vysílající komunikační signál. (Viz též bod 2. 1. 4 Komunikační modely). 

Pro potřeby práce mluvčí rovná se též aktér, účastník debaty, diskutující, řečník. 

Metafora. Náhrada části textu jeho obdobným vyjádřením (přenesení významu) na základě 

vnější podobnosti. (Kolektiv autorů: Akademický slovník cizích slov, 2000). 

Metonymie. Náhrada části textu jeho obdobným vyjádřením (přenesení významu) na základě 

vnitřní souvislosti. (Kolektiv autorů: Akademický slovník cizích slov, 2000). 

Pragmatika. Obor lingvistiky, který se zabývá základními principy používání jazyka. Na 

rozdíl od gramatiky, dalšího tentokrát abstraktního formálního oboru lingvistiky, zabývajícího 

se jeho stavbou. Někdy je též definována jako „Studie významů v řečových situacích“ (Leech, 

1983, s.4). 

Premisa. Výchozí předpoklad. 
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Příjemce (též receptor). Objekt přijímající komunikační signál. (Viz též bod 2. 1. 4. 

Komunikační modely). 

Rétorika. Obor, zabývající se již od antiky uměním správně a přesvědčivě se vyjadřovat. 

(Kraus (2), 2008, s.36) 

Semiotika. Nauka o významu a smyslu znaků. Interdisciplinární obor, který se zabývá se 

vztahy mezi předměty. (Doubravová, 2008, str. 9). 

Styl. Způsob výběru a využití jazykových prostředků (Pozn.: zúžená definice pro jazykovou, 

resp. komunikační oblast). (Kolektiv autorů: Akademický slovník cizích slov, 2000).   

Synekdocha. Komunikační útvar (tropus), při kterém je celek popsán, pojmenován jeho částí. 

Vyžaduje, aby příjemce byl vybaven stejnou nebo obdobnou společenskou znalostí jako 

mluvčí. 

Synonymum. Slovo stejného významu. Rychlým testem synonyma je, zda vzájemnou 

substitucí synonym nedojde ke změně významu textu. (Fairclough, 1989, s. 116)   

Text. Z hlediska sémiotického forma jazyka zachycená znaky. Z hlediska komunikačního 

písemně zachycená, ucelená, spojitá část myšlenkového vyjádření autora, v našem případě 

mluvčího, či aktéra debaty. (Vlastní definice, odpovídající tradiční literárněvědné představě o 

textu).  

Tropos. Výraz s přeneseným významem; základními tropy jsou: metafora, metonymie, 

synekdocha, ironie (Kraus (2), 2008, s. 102). 

 

 

 


