Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní a odpovědnou správu země.

Vážená paní ministryně Marksová
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu
128 01 Praha 2
V Praze dne 19. prosince 2014

Vážení paní ministryně,
Dovolujeme si reagovat na Vaši výzvu k poskytnutí materiálů a záznamů, které má
Transparency International – Česká republika, o.p.s. (dále jen „TI“) k dispozici k prokázání
tvrzení, jež zazněla v otevřeném dopise ze dne 16. prosince 2014.
Úvodem bychom rádi uvedli, že v otevřeném dopise TI nikterak nezaznělo, že by se v daném
případě mělo jednat o korupční jednání, a to z toho důvodu, že v dané věci nebylo prokázáno
naplnění všech znaků skutkových podstat příslušných trestných činů. I z tohoto důvodu jsme
se rozhodli postupovat cestou otevřeného dopisu, v opačném případě by bylo podáno trestní
oznámení. TI se v tomto smyslu rovněž nevyjadřovala do médií a jestliže byl podobný termín
použit, nenese TI v tomto ohledu žádnou odpovědnost. Nicméně skutečnost, že se v dané věci
o korupci nejednalo, však nemění nic na věci, že se jednalo o neakceptovatelné vměšování do
sféry podřízené instituce.
Stran materiálů, které máme k dispozici a které považujeme za jedny nejpodstatnějších, Vám
poskytujeme sérii emailové komunikace, která se odehrála mezi Ing. Stříteckým, náměstkem
pro zaměstnanost Úřadu práce – generálního ředitelství, náměstkem pro zaměstnanost
Ministerstva práce a sociálních věcí Ing. Markem a pověřenou generální ředitelkou Úřadu
práce PhDr. Kateřinou Sadílkovou, MBA. Pro větší názornost a znemožnění dezinterpretace,
si relevantní části komunikace dovolíme citovat a zároveň je komentovat.
Jako zřejmé porušení subordinace, nestrannosti a profesionality se jeví emaily pana náměstka
Marka pověřené generální ředitelce Sadílkové ze dne 9. a 12 listopadu 2014, kdy jsou
z pokynu náměstka Marka jednak vkládány citace do úst nikoli Ing. Stříteckému, ale Mgr.
Karmazinovi a jednak je Ing. Střítecký vyloučen z jednání.
Od: Marek Jan Ing. (MPSV)
Odesláno: 9. listopadu 2014 22:33
Komu: Sadílková Kateřina PhDr. MBA (UPL-LBC); Beránková Kateřina Mgr. (ÚPGŘ)
Předmět: RE: TZ nezaměstnanost
„Prosím, místo PN Stritezskeho citujte Mgr. Karmazina, ten se o to zasloužil reálně.“
Od: Marek Jan Ing. (MPSV)
Datum: st, 12. 11. 2014 14:54
Na: Sadílková Kateřina PhDr. MBA (UPL-LBC);
Předmět: Mezisektorové partnerství
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„Posílám na vědomí. Místo pana Stříteckého vystoupí zástupce sekce 4 MPSV.“
Výše uvedené bylo činěno navzdory tomu, že pověřená generální ředitelka Sadílková byla
s prací Ing. Stříteckého spokojena, dle níže uvedeného sdělení byla práce sekce
zaměstnanosti, kterou vedl Ing. Střítecký bez problémů, a vše bylo naprosto v pořádku.
From: Sadílková Kateřina PhDr. MBA (UPL-LBC)
Sent: Tuesday, November 18, 2014 9:21 AM
To: Střítecký Josef Ing. (ÚPGŘ)
Subject: Re: Mezisektorové partnerství
„Vážený pane náměstku,
z mé strany je vše naprosto v pořádku, Vaše Sekce pracuje bez problémů :-)“
Jako mnohem závažnější však vnímáme finanční vyrovnání, jež náměstek Marek nabídnul
Ing. Stříteckému dne 5. listopadu 2014 výměnou za ukončení pracovního poměru na vlastní
žádost. Tuto nabídku finančního vyrovnání náměstek Marek v emailu potvrzuje a dokonce se
za ni osobně zaručuje. Následně navíc iniciuje osobní setkání, na němž by byly vyladěny
detaily takovéto dohody.
Od: "Střítecký Josef Ing. (ÚPGŘ)"
Datum: 06. 11. 2014 12:29 odp. (GMT+01:00)
Komu: Marek Jan Ing. (MPSV)"
Předmět: Informace
„Na základě našeho včerejšího rozhovoru na MPSV a Vaší nabídky finančního vyrovnání
případě, že na vlastní žádost ukončím pracovní poměr na GŘ ÚP, mám jeden a poslední
dotaz. Kdo mě zaručí, třeba i čestným slovem, že to co jste mě včera nabídl bude platit
v případě, že nabídku budu k dohodnutému termínu akceptovat a pracovní poměr na vlastní
žádost ukončím.“
From: Marek Jan Ing. (MPSV)
Sent: Thursday, November 06, 2014 1:35 PM
To: Střítecký Josef Ing. (ÚPGŘ)
Subject: RE: Informace
„Já osobně.Ale znovu opakuji, ze bych velmi ocenil drivejsi, nez Vami navrzeny termin.“
From: Marek Jan Ing. (MPSV)
Sent: Wednesday, November 19, 2014 10:01 AM
To: Střítecký Josef Ing. (ÚPGŘ)
Subject: Setkání
Importance: High

„Vážený pane náměstku,
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v návaznosti na naše minulé setkání a uzavřenou gentlemanskou dohodu Vás zvu na
odpolední kávu, abychom se pobavili, jak vše doladíme.
Mám prostor dnes od 16:00 u mě v kanceláři a rád Vás uvítám.“
V tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) jste uvedla, že
nabídku jakýchkoli peněz nad rámec toho, na co je nárok ze zákona, považujete za absurdní.
V tomto se s Vámi naprosto shodujeme, Ing. Střítecký mohl být z pozice vedoucího
zaměstnance v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
právních předpisů (dále jen „ZP“), odvolán bez udání důvodu. K tomuto odvolání je však
příslušný dle ust. § 73 ZP pouze ten, kdo je příslušný ke jmenování, v tomto případě tedy
nikdo jiný než pověřená generální ředitelka Sadílková a nikoli náměstek Marek. Pokud
bychom postup náměstka Marka označili za nestandardní, jednalo by se o eufemismus.
Jednalo se o nepřípustný zásah do podřízené instituce, která bez dalšího přesahuje meze jemu
vytyčené pravomoci. Z tohoto důvodu rovněž v otevřeném dopise zazněl apel na jednoznačné
vyvození pracovněprávní odpovědnosti náměstka Marka.
Ve své výzvě zmiňujete, že je v zájmu MPSV i TI, aby se kauza vyřešila. Rádi bychom
uvedli, že to je také důvod, proč jsme se obrátili na pana premiéra Sobotku formou otevřeného
dopisu, jakožto jedné z forem komunikace upozorňující nejenom na pracovněprávní nátlak na
Ing. Stříteckého, ale také na destabilizační kroky na generálním ředitelství úřadu práce.
Závěrem bychom rádi dodali, že jak Vaše výzva k doložení záznamů, tak tisková zpráva
MPSV poněkud předjímají výsledek prošetření věci, když konstatujete, že Ing. Stříteckému a
priori nedůvěřujete a zároveň uvádíte, že náměstek Marek bude podávat trestní oznámení.
Přesto věříme, že předloženou emailovou korespondenci důkladně prostudujete a nestranně
rozhodnete.
S úctou,

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