Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní a odpovědnou správu země.

Ministr zemědělství
Ing. Marian Jurečka
Těšnov 65/17
11 000 Praha 1
V Praze dne 17. února 2014

Vážený pane ministře,
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 se jmenováním Ing. Jiřího Papeže na post
ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj. Jsme si vědomi skutečnosti, že
obsazování vedoucích pozic a výběr kandidátů na ně je plně v gesci příslušného orgánu
veřejné správy dle ustanovení § 30 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Přestože tedy
nedošlo v průběhu výběrového řízení na pozici „Ředitel Krajského pozemkového úřadu pro
Plzeňský kraj“ k porušení právních předpisů a pro absenci zákona o státní službě k takovému
porušení ani dojít nemohlo, dovolujeme si Vám v zájmu transparentnosti předmětného řízení,
kvalitní a odborné státní správy a jejího nestranného obsazení navrhnout jeho důsledné
prověření pro podezření z politicky motivovaného a účelového systému obsazování vedoucích
pozic ve státní správě v Plzeňském kraji. Důvody, které TI vedou k tomuto návrhu, jsou
následující:
(I.)

Dne 20. 1. 2014 obdržela právní poradna TI podnět upozorňující na výše zmíněné
výběrové řízení, který zároveň predikoval jeho vítěze, kterým se měl stát Ing. Jiří
Papež, a to z důvodů uvedených níže v tomto podnětu. Tato predikce se následně
skutečně potvrdila jmenováním Ing. Jiřího Papeže ředitelem Krajského pozemkového
úřadu pro Plzeňský kraj dne 1. 2. 2014.

(II.)

Výběrové řízení bylo vyhlášeno dne 7. 1. 2014 s datem jmenování 1. 2. 2014. Tato
lhůta se právní poradně TI jeví jako nepřiměřeně krátká s ohledem na význam pozice,
na kterou bylo vyhlášeno. Rovněž termín konání výběrového řízení dne 29. 1. 2014
nápadně koresponduje s koncem vlády Jiřího Rusnoka.

(III.)

Komise pro výběrové řízení byla ze 4/5 tvořena zástupci pozemkového úřadu, přičemž
toto složení považuje právní poradna TI za zcela nevyvážené. Vzhledem k zákonu
č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi,
ve znění pozdějších právních předpisů, a vzhledem k probíhajícímu období vydávání
církevního majetku, by bylo nesporně na místě obsadit výběrovou komisi i členy
akademické obce. Za zmínku stojí rovněž i skutečnost, že výběrová komise byla
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složena ze čtyř přímých podřízených ředitele Státního pozemkového úřadu JUDr.
Petra Šťovíčka PhD., který Ing. Jiřího Papeže znal z doby, kdy byl členem dozorčí
rady Pozemkového fondu České republiky. Je tak možné se domnívat, že předmětné
výběrové řízení mohlo být ze strany JUDr. Petra Šťovíčka PhD. ovlivněno ve
prospěch Ing. Jiřího Papeže.
(IV.) Výběrové řízení bylo vyhlášeno na jediném krajském pracovišti v rámci celého
Státního pozemkového úřadu, shodou okolností se tak stalo v kraji, v němž Ing. Jiří
Papež neúspěšně kandidoval na druhém místě kandidátní listiny Občanské
demokratické strany ve volbách do Poslanecké sněmovny České republiky, které se
konaly 25. a 26. října 2013.
Závěrem bychom si dovolili doplnit, že tento případ poměrně výstižně ilustruje, jak nezbytná
je právní úprava státní služby. Pouze takové obsazování státní správy, které není vedeno
politickými konexemi, ale znalostmi a schopnostmi, ruku v ruce se zajištěním personální
kontinuity, může zkvalitnit a zefektivnit její výkon. Stejně tak odměňování a hodnocení
úředníků by se mělo odvíjet od jejich skutečných výkonů a nikoliv od politické loajality,
neboť pouze tak lze zajistit, že státní správa bude obsazena úředníky s morální integritou a
imunitou vůči korupčnímu jednání, jehož důsledkem je vyvádění finančních prostředků
z veřejných zdrojů.

S úctou,

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