Vnitro brzdí vyšetřování zakázek u Drábka
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Byznys – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vůbec poprvé připustil pochybnosti, zda
ministerstvo práce a sociálních věcí neporušilo zákon, když rozdělovalo stamiliony korun na
nový počítačový systém pro vyplácí sociálních dávek.
Vynesení definitivního verdiktu však nyní podle informací Insideru zabrzdila jedna podstatná
skutečnost: Vnitro se nemá k tomu poskytnout originální dokumentaci k zakázce na dodávku
licencí Microsoft.
Antimonopolní úřad už kvůli neochotě ministerstva spolupracovat zvažuje zahájení řízení, na
základě kterého může být udělena pokuta až do výše deseti milionů korun.
Jde přitom o jeden z klíčových dokumentů, který je pro rozhodnutí, zda ministerstvo vnitra i
ministerstvo práce a sociálních věcí porušilo zákon, velmi podstatný.
Na základě smlouvy z roku 2008 o dodávkách licencí Microsoft totiž loni narychlo Drábkův
úřad uzavřel šest dodatků, kterými přidělil zakázky za stovky milionů korun firmám bez
výběrového řízení (zakázky získala třeba firma, na níž má vazby z minulosti ministr Drábek i
jeho náměstek Vladimír Šiška).
„Jednání ministerstva vnitra zásadním způsobem narušuje a brzdí správní řízení,“ uvedl pro
deník Insider předseda úřadu Petr Rafaj.
Zástupci ministerstva vnitra sice po svém mluvčím Petru Korbelovi vzkázali, že podle jejich
názoru je vše v pořádku a komunikace probíhá standardně. Předseda Rafaj ale jednoznačně
říká něco jiného. „Zvažujeme zahájení správního řízení ve věci možného spáchání správního
deliktu neuchování dokumentace o veřejné zakázce,“ potvrdil Rafaj s tím.
Antimonopolní úřad nyní vede kvůli systému výplaty sociálních dávek dvě správní řízení.
Jedno je společné na základě stížností společností Student Agency a OKsystem, to druhé vede
z vlastní iniciativy.
Je přitom podstatné, že vlastní šetření zahájil úřad z moci úřední – takové řízení se zahajuje
jenom v případech, kdy existuje skutečné, hmatatelné podezření, že došlo k porušení zákona.
„Úřad získal z předložené dokumentace pochybnosti, zda ministerstvo vnitra a ministerstvo
práce a sociálních věcí postupovaly v souladu se zákonem,“ řekl Rafaj.
A důležité také je, že se z řízení nepodařilo vyloučit společnost Student Agency patřící
protikorupčnímu bojovníkovi s ostře nabroušeným jazykem Radimu Jančurovi. Ten požaduje
radikální krok – chce smlouvy úplně zrušit.
Takový návrh ale může podat jenom firma, která podniká v oboru zakázky, tedy poskytuje
softwarové služby. Antimonopolní úřad tak celou záležitost rozhodoval několik týdnů a
konzultoval ji také u Evropského soudního dvora.
Nakonec rozhodl, že Student Agency návrh na zrušení smlouvy podat může.

Drábkův systém vyplácení dávek ani po půlroce nefunguje bez chyb a úředníci musí údaje
dopisovat a počítat ručně.
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