Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní a odpovědnou správu země.

Rada Středočeského kraje
Středočeský kraj
Krajský úřad
Zborovská 11
150 21 Praha 5
V Praze dne 1. července 2019

Vážené členky, vážení členové rady,
Transparency International – Česká republika, o.p.s. (dále jen „TI“) je nevládní nezisková
organizace zabývající se mimo jiné problematikou korupce, hospodárnosti a efektivity
veřejných rozpočtů a otevřeným vládnutím. Jednou z dlouhodobých aktivit TI je též
provozování bezplatné právní poradny pro veřejnost ve výše zmíněných oblastech.
Z činnosti právní poradny se TI dozvěděla o některých skutečnostech souvisejících
s obsazením

pozice

ředitele/ky

Památníku

Karla

Čapka,

příspěvkové

organizace

Středočeského kraje (dále jen „Památník“).
V nedávné době byla jmenována ředitelkou památníku Mgr. Alice Seidlová, která následně na
daný post rezignovala dne 27. května 2019, avizoval Středočeský kraj vyhlášení výběrového
řízení.
Samotné výběrové řízení za účasti odborníků z kulturní sféry je jistě vhodnou cestou výběru
nového ředitele/ky, avšak je nutné dodat, že informace z výběrového řízení a o jeho průběhu
by měly být dostupné odborné i laické veřejnosti, aby byla zajištěna veřejná kontrola, na
kterou mají občané právo. V minulosti Středočeský kraj opakovaně odmítal zveřejnit
podrobnosti z předchozího výběrového řízení na obsazení stejného postu (např. v odpovědích
na žádosti o informace ze dne 20., 22. a 27. června 2019, přestože se jednalo ve většině
případů o oprávněné požadavky, na které nelze aplikovat důvody pro neposkytnutí informace.
Např. jména a příjmení uchazečů sama o sobě jistě nepodléhají ochraně osobních údajů
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v situaci, kdy je konáno výběrové řízení do veřejné instituce. Stejně tak koncepce rozvoje
Památníku by měly být pro porovnání a vyhodnocení průběhu výběrového řízení veřejné.
Jestliže se Středočeský kraj domnívá, že tyto dokumenty nelze zveřejnit přímo na základě
zákona, měl by stanovit poskytnutí souhlasu uchazečů jako podmínku účasti v řízení.
Dále je nutno zdůraznit, že Středočeský kraj by měl mít jasně smluvně ošetřeno, z jakých
specifických důvodů, lze vypovědět nájemní smlouvu na objekt, ve kterém sídlí Památník.
Pokud např. lze ze strany pronajímatele smlouvu vypovědět bez udání důvodu, je takový stav
zcela jistě nežádoucí a je potřeba iniciovat ze strany nájemce změnu. Tímto lze zabránit
naprosto nepřijatelnému stavu, kdy si externí subjekt diktuje, který z potenciálních kandidátů
na předmětný post je pro něj přijatelný a který nikoliv, čímž zásadně a neoprávněně zasahuje
do zákonné pravomoci zřizovatele příspěvkové organizace – Památníku.1
Závěrem bych rád zdůraznil, že výše uvedené podmínky jsou stěžejní součástí transparentního
a rovného průběhu výběrového řízení bez náznaků klientelismu, nepotismu či nezákonné
privatizace veřejných funkcí a že TI bude celou záležitost nadále sledovat.

S pozdravem

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

1

„Součástí výběrové komise by měl být, podle slov středočeské hejtmanky, i zástupce majitele objektu Emil
Palivec. Ten se pondělního jednání Rady kraje zúčastnil a členům Rady řekl, že v případě bude-li řízením
památníku pověřena paní bývalá ředitelka K. Váňová anebo paní T. Todorová, pak takovéto řešení majitelé
objektu odmítají a jsou připraveni vypovědět smlouvu o pronájmu.“
https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/na-obsazeni-funkce-reditele-reditelky-pamatniku-karlacapka-bude-vyhlaseno-vyberove-rizeni
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Informace o TI:
Transparency International – Česká republika, o.p.s.
Sokolovská 260/143
180 00 Praha 8
IČO: 272 15 814
posta@transparency.cz
Datová schránka ID: 8vzj3s2
Odesláno prostředn ictvím systému datových schránek
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