
Drábkův systém se státu ještě prodraží 

 
Protikorupční policie obvinila dalších deset lidí kvůli zakázkám na ministerstvu práce. Úřad 
čeká kontrolu z Bruselu 

PRAHA Stovky milionů v ohrožení. Původně měl problematický systém na vyplácení 
sociálních dávek pomáhat platit Brusel, teď se na něj možná složí sami potřební. Se 
zakázkami se totiž švindlovalo.  

Částka to přitom bude pořádná: z evropských peněz mělo původně plynout 900 milionů 
korun. Alespoň podle propočtů Nadačního fondu proti korupci. Celý systém na vyplácení 
dávek měl spolykat na dvě miliardy.  

Jenomže zakázky se ukázaly jako problematické. Protikorupční policie kvůli nim minulý 
týden obvinila deset lidí. Téměř miliardu proto zřejmě bude muset najít ve své kase stát.  
"Projekty, ve kterých je odhalen jakýkoliv trestný čin, bývají většinou v Bruselu podrobeny 
určitému procesu, kterému se říká nesrovnalostní," potvrdil Lukáš Wagenknecht z 
nezávislého Centra of Excellence for Good Governance. Evropská komise pak často peníze 
nepošle. Česku se už něco podobného několikrát stalo – peníze například nedostaly 
severočeské nemocnice sdružené pod Krajskou zdravotní. Ve hře je zatím 350 milionů Podle 
Wagenknechta teď čeká podrobná kontrola z Bruselu právě systém na vyplácení dávek. 
Ujmou se toho lidé z evropského úřadu pro boj s korupcí OLAF. "Zkoumají naprosto každou 
spornou věc, ve které se točí více než deset tisíc eur – asi čtvrt milionu korun," podotkl 
Wagenknecht.  

Problémy ostatně připouští i samotné ministerstvo práce a sociálních věcí, které nový systém 
za Jaromíra Drábka spustilo. Částka však prý bude mnohem nižší.  
"V tuto chvíli je ve hře nějakých 350 milionů, které ještě nebyly poslány k certifikaci. U 
těchto peněz by teoreticky mohlo dojít k určitému krácení," připustil náměstek ministerstva 
Jan Vitula.  

O jakou sumu stát zchudne, se prý ale nedá dopředu odhadnout.  
"Bývá to různé, dejme tomu od pěti do třiceti procent," myslí si Vitula. 

To ale není všechno. Další peníze bude stát vedení resortu nové výběrové řízení. 
Antimonopolní úřad totiž minulý týden rozhodl, že musí ministerstvo zakázku na výplatu 
dávek zrušit. Důvod: Drábek ji firmě Fujitsu zadal bez soutěže. Ministerstvu pak úřad vzkázal 
toto: Buď se vrátíte k systému starému, nebo vypište novou soutěž. "Osobně se kloním k 
druhému řešení. Soutěž na nového dodavatele vypíšeme co nejdřív," vybrala si ministryně 
Ludmila Müllerová. Projekt je podle ní dobrý, jen se dostal do špatných rukou.  
Müllerová chce také zjistit, kdo je na seznamu obviněných. "Pokud se dozvím, že je tam 
někdo ze zaměstnanců ministerstva, okamžitě se s ním rozloučím," oznámila.  

Šéfka pražského Vrchního státního zastupitelství Lenka Bradáčová totiž na konci minulého 
týdne prozradila, že mezi deseti novými obviněnými jsou jména současných i bývalých 



pracovníků úřadu. O koho konkrétně jde, ale říct nechtěla. Policie osoby stíhá na svobodě. 
Sponzoři a tajní subdodavatelé Podle informací LN by se mělo vyšetřování týkat hlavně lidí 
spojených se subdodavateli společnosti Fujitsu, která vyplácení dávek zastřešuje. V celé řadě 
z nich figurují lidé z nejbližšího okolí bývalého náměstka ministra Vladimíra Šišky. Toho už 
začala policie stíhat loni v říjnu.  

Třeba společnost Trifid Consult. V té seděl až do října roku 2012 Radek Doležal – Šiškův 
obchodní partner z firmy Echoton. Později se na Šiškovo přání dostal dokonce na místo IT 
náměstka České správy sociálního zabezpečení, kde měl dohlédnout na další plánované 
zakázky za několik stovek milionů.  

Další subdodavatelé zase sponzorovali Drábkovu stranu TOP 09. Jak v říjnu loňského roku 
zjistily LN, společnost Techniserv poslala do stranické kasy v roce 2009 devadesát tisíc 
korun. Později, když resort převzal Jaromír Drábek, se stala utajovaným subdodavatelem 
právě společnosti Fujitsu.  

Další společnost Intelek darovala TOP 09 padesát tisíc. Později dostala od Šišky zakázku na 
správu lokální infrastruktury za 112 milionů korun. "Předložila přitom nejdražší nabídku," 
tvrdí poslankyně ODS Lenka Kohoutová.  

Statisíce korun poslal straně také Šiškův přítel a poradce Michal Svatý – tehdejší spolumajitel 
společnosti AMI Praha. Firma pak dostala zakázku na analýzu procesů poskytování 
nepojistných dávek. 
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