Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní a odpovědnou správu země.

Předseda vlády
Mgr. Bohuslav Sobotka
Úřad vlády ČR
nábřeží Edvarda Beneše 4,
118 01 Praha 1
V Praze dne 16. prosince 2014

Vážený pane předsedo vlády,
Transparency International – Česká republika, o.p.s. (dále jen „TI“) je nevládní nezisková
organizace sledující stav korupce v ČR. TI se rovněž snaží svou činností aktivně přispívat k
jejímu omezování, přičemž se zaměřuje na prosazování systémových změn v oblasti veřejné
správy a legislativy. Mezi projekty TI se řadí mimo jiné i provozování právní poradny, která
poskytuje právní pomoc občanům.
Dovolujeme si obrátit se na Vás v souvislosti s podnětem našeho klienta Ing. Josefa
Stříteckého, náměstka pověřené Generální ředitelky Úřadu práce PhDr. Kateřiny Sadílkové,
MBA (dále jen „GŘ ÚP“), který se obrátil rovněž na Vás na konci měsíce listopadu, avšak
neobdržel žádnou Vaši reakci.
Ing. Střítecký byl dne 5. listopadu 2014 vyzván náměstkem pro zaměstnanost ministryně
práce a sociálních věcí Ing. Markem k odstoupení z funkce na vlastní žádost s garancí
finančního vyrovnání, které mělo činit trojnásobek jeho platu vč. ročních odměn. Nabídka
gentlemanského vyrovnání je rovněž předmětem záznamu, který má TI k dispozici. Jsme si
vědomi, že obsazování vedoucích pozic je plně v gesci příslušného orgánu veřejné správy dle
ustanovení § 30 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších právních
předpisů, nicméně tato možnost přísluší výlučně GŘ ÚP, nikoliv panu náměstkovi Ing.
Markovi.
Odhlédneme-li od skutečnosti, že podobná nabídka z pozice náměstka Ministerstva práce a
sociálních věcí (dále jen „MPSV“) je zcela nepřípustný zásah do zaměstnaneckého poměru
vůči náměstkovi GŘ ÚP, nabízí se zde také otázka, z jakých prostředků měla být
gentlemanská dohoda, za níž se Ing. Marek osobně zaručuje, vyplacena, neboť je nasnadě, že
tak nemohlo být učiněno z prostředků MPSV.
Učiněná nabídka byla zároveň vyvrcholením dlouhodobého porušování etického kodexu
zaměstnanců rezortu MPSV, kterého se Ing. Marek dopouštěl. TI má k dispozici materiály,
z nichž je patrné dlouhodobé porušování subordinace vůči Ing. Stříteckému (přímé řízení a
zadávání úkolů podřízeným Ing. Stříteckého prostřednictvím emailů a textových zpráv,
rozhodování o nahrazení Ing. Stříteckého na všech jednáních v jemu vymezené působnosti,
vyloučení Ing. Stříteckého z tiskových zpráv, etc.). Jednání Ing. Marka se ve svém souhrnu
nepohybovalo v rozsahu jemu vymezené pravomoci, stejně jako je nelze považovat za
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nestranné či profesionální, pročež by z něho měla být vyvozena jeho osobní pracovněprávní
odpovědnost.
Jako velice znepokojující se jeví současný vývoj na GŘ ÚP, časté personální obměny, celková
destabilizace úřadu, absence vize jeho budoucího vývoje, to vše na začátku nového
programovacího období Strukturálních fondů Evropské unie a v situaci, kdy je současný stav
informačního systému MPSV provizorní a zadávací řízení jsou v počátečních fázích. Doba
provizorního fungování a paralelního vývoje a odrušování nových systémů bude jistě v řádu
let. MPSV však v tomto ohledu postrádá odborného partnera znalého požadavků na jednotlivé
aplikace, architektury systému, podpůrných provozních aplikací (personální systém, spisová
služba, ekonomický systém, správa majetku, právní podpora, etc.), protože odbor
informačních technologií GŘ ÚP byl z pokynu náměstka Ing. Marka zrušen a jeho ředitel
odvolán.
Již s ohledem na relativně nedávná korupční obvinění, která padla v souvislosti
s informačními technologiemi na MPSV je na místě věnovat této oblasti veškerou pozornost a
zajistit, aby veškeré úkony v ní činěné, byly co nejtransparentnější a nejotevřenější. Rychlé
personální obměny na GŘ ÚP, které jsou nadto vedené z pozice náměstka ministryně MPSV
Ing. Marka v současné chvíli podezření spíše generují, nežli vyvracejí.
Z výše uvedených důvodů Vás žádáme o důsledné prověření celé věci a sdělení, jakým
způsobem a s jakými výsledky proběhlo. Věříme, že Vaše přátelské sousedské vazby na Ing.
Marka, jimiž se sám zaštiťuje, nebudou stát v cestě k nápravě.

S úctou,

………………………………………..
Transparency International – Česká republika, o. p. s.
David Ondráčka
ředitel
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