Pavel Baroch
Týden
obracím se na vás s prosbou o odpovědi na otázky, které se týkají personálních změn na
ČIŽP.
Kolik vedoucích pracovníků vedení ČIŽP odvolalo z funkce? Z jakého důvodu?
V pátek 15. května bylo odvoláno deset vedoucích zaměstnanců v souvislosti s postupnou
aplikací služebního zákona. Odbory, které nesplňovaly požadavky na velikost, bylo nutné
zrušit a zřídit místo nich oddělení. Tato změna proběhla k 1. 6. 2015.
Na kolik míst byla vypsána výběrová řízení? Kolik z vedoucích pracovníků se do soutěže
přihlásilo a kolik z nich se vrátilo do své funkce?
Na pracovní místa nově zřizovaných oddělení byla vyhlášena výběrová řízení. Do nich se
přihlásilo osm z deseti dosavadních vedoucích a všichni uspěli. Od počátku června jsou již ve
funkcích.
Někdejší ústecká vedoucí paní Moravcová se hodlá proti odvolání z funkce a propuštění
bránit u soudu. Neobáváte se, že byste mohli prohrát?
Neobáváme, za svým rozhodnutím si vedení ČIŽP stojí.
Nevládní organizace i někteří odvolaní zaměstnanci tvrdí, že personální změny
destabilizují práci inspekce, povede to k rozvratu a ke zhoršení práce (například od
prosince stále není obsazeno místo vedoucího odboru ochrany vod). Co říkáte na tuto
kritiku?
Změny na ČIŽP rozhodně nepovedou k rozvratu inspekce nebo ke zhoršení práce. Naopak
záměrem vedení ČIŽP je vytvořit transparentní, předvídatelnou a jednotnou instituci.
Na pozici vedoucí oddělení ochrany vod bylo vypsáno výběrové řízení 21. 5., které spěje
k finálnímu výběru. Výsledek bude oznámen příští týden (26. týden).
Více doplňujících informací najdete v publikovaných tiskových zprávách zde:
- http://www.cizp.cz/4076_Dosavadni-vedouci-obhajili-sve-pozice
- http://www.cizp.cz/3997_Vyberova-rizeni-na-CIZP-byla-ukoncena
- http://www.cizp.cz/3976_Nektera-vyberova-rizeni-na-CIZP-uz-byla-ukoncena
- http://www.cizp.cz/3953_Ceska-inspekce-zivotniho-prostredi-vyhlasuje-vyberovarizeni
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A můžu ještě osobní otázky? Jste čerstvě zvolenou členkou Rady pro rozhlasové a
televizní vysílání, jenže podle služebního zákona je tato vaše funkce neslučitelná se
služebním poměrem. Jak jste to v ČIŽP vyřešili? Pokud se nepletu, ještě v květnu jste
byla vedoucí oddělení komunikace a zahraničních vztahů, ale toto oddělení bylo od
června zrušeno. Právě kvůli vašemu „konfliktu“ se služebním zákonem? Vy jste na
funkci vedoucí oddělení komunikace a zahraničních vztahů dělala výběrové řízení?
Zároveň jste na jaře – několik měsíců ve funkci tiskové mluvčí ČIŽP – dostala odměnu
65 tisíc korun. Mohu se zeptat, za co to bylo?
Svůj zájem o pozici v RRTV jsem deklarovala už před svým nástupem na ČIŽP. O
neslučitelnosti se služebním poměrem jsem věděla, stejně tak pan ředitel. Nejen proto také ve
služebním poměru nejsem a nebudu.
Na ČIŽP jsem nastoupila jako vedoucí oddělení komunikace a zahraničních vztahů, toto
oddělení však mělo tři zaměstnance (včetně mě). Podle služebního zákona tedy nesplňovalo
požadavky na velikost oddělení, navíc agendu podle služebního zákona vykonávala pouze
jedna kolegyně. Proto bylo oddělení zrušeno. Já a kolegyně z tiskového nejsme pod služebním
zákonem, kolegyně pro zahraniční vztahy ano. (Podobně je tomu i v jiných státních
institucích, kdy pracovníci tiskových oddělení, kteří „nevytvářejí agendy“ nebudou spadat
pod služební zákon. Bylo to poměrně diskutované téma. Není to tedy JEN z důvodu
neslučitelnosti s pozicí členky RRTV).
Po návratu ze zahraničí v prosinci 2014 jsem byla oslovena ředitelem ČIŽP s nabídkou,
kterou jsem přijala. To je plně v kompetenci ředitele ČIŽP. Poté, co bylo oddělení
komunikace a zahraničních vztahů zrušeno bylo vypsáno výběrové řízení na mluvčí, do
kterého jsem se přihlásila a uspěla.
Ředitel ČIŽP uděloval letos plošně odměny dvakrát. Odměny jsem tedy dostala dvě, stejně
jako ostatní kolegové na ČIŽP. První mimořádná odměna činila 40 tisíc Kč hrubého. Dostala
jsem ji za přípravu a kompletaci Výroční zprávy 2014, za přípravu Jednotného vizuálního
stylu ČIŽP, který se postupně snažím aplikovat do úřadu, a také za školení ředitelů oblastních
inspektorátů a vedoucích odborů. Druhá mimořádná odměna činila 25 tisíc Kč hrubého.
Dostala jsem ji za kompletní přípravu, realizaci a moderování deseti tiskových konferencí,
které jsem společně s ředitelem ČIŽP absolvovala na oblastních inspektorátech ČIŽP v České
republice. A také za druhé školení ředitelů oblastních inspektorátů a vedoucích pracovníků.
(Vzhledem k tomu, že jsem se ve svém životě živila také jako OSVČ, školila jsem,
přednášela, zaváděla jednotný vizuální styl do společností, organizovala tiskové konference
na klíč atd., považuji tyto částky samozřejmě za příjemné přilepšení, ale také vím, jaké jsou
ceny za tyto služby na trhu. V mé náplni práce určitě není školení, ani tvorba a zavádění
jednotného vizuálního stylu, ale inspekci tím šetřím peníze, které tak nemusí vynaložit za
externí služby. A výše odměn, které mi pan ředitel udělil, se rozhodně ani neblíží cenám na
trhu ).
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Text článku zveřejněný 29. 6. 2015
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/politika/trafikantka-z-ano-od-babise-do-ekologickeinspekce_347443.html
Trafikantka z ANO
Bývalá mluvčí hnutí ANO Radka Burketová je nejspíše pro stát nepostradatelná. Za čtyři
měsíce působení v České inspekci životního prostředí dostala odměnu 65 tisíc korun. Třeba i
za to, že jako tisková mluvčí organizovala tiskové konference.
Když se Radka Burketová podívala v dubnu a v květnu na svou výplatní pásku, musela mít
hodně příjemný pocit. Kromě platu tam byly v kolonce prémie další peníze. Napřed dostala
40 tisíc korun a následující měsíc dalších 25 tisíc. Kdo zná poměry v této státní instituci, ví,
že 65 tisíc je částka, o jaké se naprosté většině tamních zaměstnanců může jen zdát. Pro
srovnání: jeden vedoucí pracovník odborného útvaru, který expertně řídí všech deset
oblastních inspektorátů po celé zemi, dostal za totéž období přilepšení 20 tisíc.
Vedení inspekce v čele s Erikem Geussem nepokládá prémie pro Burketovou za přemrštěné.
„Obě částky považuji za zcela adekvátní,“ sdělil Tomáš Urban, Geussova pravá ruka, ofciálně
ředitel sekce ekonomické, organizační a technické podpory. Geuss připomněl, že loni bývalé
vedení udělilo odměnu až 195 tisíc. TÝDEN ale zjistil, že šlo o vysoce postaveného
zaměstnance a bylo to několik prémií za celý rok. Nikoli za čtvrtletí jako u tiskové mluvčí
Burketové.
Za co si mimořádné peníze zasloužila? Urban vysvětluje: 40 tisíc za přípravu a kompletaci
výroční zprávy za loňský rok, za přípravu takzvaného Jednotného vizuálního stylu inspekce a
za školení vedoucích pracovníků. „Druhá odměna ve výši 25 tisíc korun byla za kompletní
přípravu a realizaci deseti tiskových konferencí, které společně s ředitelem inspekce
absolvovala na oblastních inspektorátech, a za další školení vedoucích pracovníků,“
konstatoval Urban.
TÝDEN ovšem mluvil s několika zaměstnanci inspekce, kteří upozornili například na to, že
podklady pro výroční zprávu připravily jednotlivé odbory a velkou práci odvedla i Burketové
předchůdkyně ve funkci tiskové mluvčí. Burketová je přesvědčena, že si prémie zasloužila, a
státu prý ušetřila. „Udělené odměny samozřejmě považuji za příjemné, ale také vím, jaké jsou
ceny za tyto služby na trhu, protože se v této oblasti pohybuji patnáct let. V mé náplni práce
určitě není školení ani tvorba a zavádění jednotného vizuálního stylu, ale inspekci tím šetřím
peníze, které tak nemusí vynaložit za externí služby,“ řekla TÝDNU.
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Burketová má ale i nadstandardní plat 45 tisíc korun. Průměrná mzda přitom loni byla asi 26
tisíc. A jeden z oblastních ředitelů inspekce po devíti letech ve funkci a se zhruba 50
podřízenými bral lehce přes 41 tisíc.
Pomáhala Babišovi
Na inspekci si Burketovou přivedl právě ředitel Erik Geuss, kterého v prosinci jmenoval
ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Předtím pracovala dlouhé roky jako
mluvčí Nejvyššího kontrolního úřadu, ale poté spojila svou kariéru s novou hvězdou českého
politického nebe – hnutím Andreje Babiše. Od února 2013 působila jako mluvčí ANO a
pomáhala i při přípravě voleb, v nichž Babišovo hnutí uspělo i díky kritice „trafi k“, které si
rozdávaly zavedené politické strany. Pak se Burketová stala mluvčí ministerstva pro místní
rozvoj Věry Jourové (ANO), a než letos v lednu nastoupila do inspekce, odjela do Bruselu na
krátkou stáž za svou bývalou šéfkou, nově evropskou komisařkou.
Překážející služební zákon
Kromě platu a odměn má Burketová výjimečné postavení v inspekci i z jiného pohledu. V
květnu byla za ANO zvolena do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání dohlížející třeba na
to, jak stanice dodržují zákon. Podle nového služebního zákona ale „nelze do služebního
poměru přijmout člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání“, což se týká i Burketové
v případě České inspekce životního prostředí.
I tady se našlo řešení, aby se jako státní zaměstnankyně nedostala do rozporu se zákonem. V
lednu Burketová nastoupila jako vedoucí oddělení komunikace a zahraničních vztahů, ale
odbor byl v červnu zrušen – právě proto, že toto uspořádání nebylo slučitelné se služebním
zákonem. Na inspekci ovšem někdejší mluvčí ANO zůstala, avšak nikoli ve služebním, ale v
pracovním poměru. „Radka Burketová deklarovala svůj zájem o pozici v Radě pro rozhlasové
a televizní vysílání už před svým nástupem na inspekci. O neslučitelnosti se služebním
poměrem pan ředitel i ona věděli, proto také paní Burketová ve služebním poměru není a ani
nebude,“ poznamenal Tomáš Urban z vedení inspekce. Dodal, že podobně to funguje i v
jiných státních institucích.
Personální zemětřesení
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Novým služebním zákonem zdůvodňuje vedení inspekce i rozhodnutí vyhlásit na místa
vedoucích odborů v pražské centrále výběrová řízení. Z deseti odvolaných šéfů se znovu
přihlásilo osm a všichni uspěli. Týkalo se to i tiskové mluvčí Rady Burketové. „Poté, co bylo
oddělení komunikace a zahraničních vztahů zrušeno, bylo vypsáno výběrové řízení na mluvčí,
do kterého jsem se přihlásila a uspěla,“ sdělila. Jenže už neuvedla, že na přihlášení do soutěže
byl asi týden a že jediným zájemcem byla právě ona. Ve výběrové komisi navíc seděl ředitel
inspekce Erik Geuss, který si Burketovou na úřad v lednu přivedl, a jeho nejbližší
spolupracovník Tomáš Urban.
Personální změny se dotkly i oblastních inspektorátů, v únoru skončila ve funkci polovina z
deseti šéfů inspekcí. Ředitel Geuss to zdůvodnil tím, že s nimi nebyl spokojen: „Byl bych rád,
aby na vedoucích pozicích byli lidé nejen kvalifi kovaní, odborně zdatní, ale i s vysokými
manažerskými schopnostmi.“ Třeba Jana Moravcová, dlouholetá ředitelka pracoviště v Ústí
nad Labem, s výpovědí nesouhlasí a rozhodla se bránit u soudu. „Žalobu jsem už odeslala,“
řekla TÝDNU.
Vedení inspekce je přesvědčeno, že spor s Moravcovou vyhraje. A to i přesto, že mělo se
sepsáním výpovědi očividné potíže. Moravcová dostala vyhazov dvakrát. První výpověď
vedení inspekce sepsalo tak špatně, že musela následovat druhá. Právní odbor nadřízeného
ministerstva životního prostředí v posudku, který má TÝDEN k dispozici, napsal, že první
výpověď obsahovala vady, „kterých by se průměrný personalista jako zaměstnanec
organizační složky státu neměl dopouštět“. Z propouštěcích papírů je podle ministerských
právníků patrné „chaotické a neprofesionální jednání odpovědných vedoucích zaměstnanců
České inspekce životního prostředí.
Foto popis| S BABIŠEM. Radka Burketová pomáhala hnutí ANO už před volbami jako
mluvčí. Teď dostává vysoký plat a odměny ve státní České inspekci životního prostředí.
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