„Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní a odpovědnou správu země.“

Vážený pan ministr
Jan Hamáček
Ministerstvo vnitra ČR
Nad Štolou 3
170 34 Praha 7
v Praze dne 14. září 2018
Vážený pane ministře,
od 1. srpna 2018 je Vaším poradcem pro bezpečnost a policii bývalý slovenský policejní
prezident Tibor Gašpar. Podle Vašich mediálních vyjádření jste s nabídkou přišel přímo Vy a
současně jste vyjádřil názor, že se neobáváte nesouhlasu českých občanů. Shodou okolností
získal pan Gašpar místo poradce i na slovenském ministerstvu vnitra.
Tibor Gašpar byl v souvislosti s vraždou slovenského investigativního novináře Jána Kuciaka a
jeho snoubenky Martiny Kušnírové nucen na nátlak veřejnosti odstoupit ze své funkce
policejního prezidenta. V minulosti byl kritizován za blízké propojení s vládní stranou SMER –
sociálna demokracia a kontakty na podnikatele v oblasti bezpečnostních služeb.
Za jeho vedení také přetrvávala kritika v souvislosti s nevyšetřováním korupčních zločinů,
mimo jiné i od naší slovenské organizace Transparency International. Podle aktuálního
zjištění Denníku N navíc Gašpar umožnil i setrvání svého prvního viceprezidenta Jaroslava
Málika ve funkci, který post vykonával bez bezpečnostní prověrky.
Jak upozornilo České centrum nezávislé investigace, pouhý půlrok po vraždě dvou mladých
lidí se aktéři rozporuplného vyšetřování objevují znovu v politicky exponovaných místech, a
to včetně pana Gašpara. Obáváme se, zda Vaše kroky nepřispívají ke skepsi ohledně politické
motivace způsobu vyšetřování nejen zmíněné vraždy, ale i dalších korupčních případů.
Ve světle těchto okolností bychom Vás rádi vyzvali k důkladnému vysvětlení, proč jste ke
spolupráci oslovil právě pana Gašpara, proti jehož setrvání ve slovenském úřadě
demonstrovaly desítky tisíc lidí. Jaké důvody Vás vedly k tomu, že jste svého poradce
nevybral z řady kvalitních policistů a bezpečnostních expertů se zkušenostmi a znalostmi
fungování českého i mezinárodního policejního prostředí a současně nezatížených tolika
kontroverzemi?
S pozdravem

David Ondráčka
ředitel
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