
"Ajťák" vs. Schwarzenberg 

Emotivním videem zasáhl do prezidentské volby. Teď nad resortem zahraničí slaví vítězství  

PRAHA Černínský palác neprávem rozvázal pracovní poměr s bývalým šéfem IT odboru Jakubem 
Klouzalem. Tvrdí to zatím nepravomocný verdikt Obvodního soudu pro Prahu 1. Pokud se 
ministerstvo zahraničí neodvolá nebo rozsudek potvrdí i vyšší instance, dostane bývalý úředník ušlou 
mzdu.  

O koho jde? Klouzal působil na ministerstvu od dubna 2008 a poukazoval tu na nehospodárnost IT 
zakázek. Říká, že se mu boj vymstil, že čelil šikaně kolegů a na konci listopadu 2011 musel z úřadu 
odejít.  

Podle kritiků byl ale umanutý jen svou pravdou, a navíc chtěl povýšit. Resort dokládá, že Klouzal na 
konci léta 2011 sám rezignoval na funkci ředitele odboru a odmítal přijmout některou z náhradních 
pozic.  

Úředník ale uspěl před soudem s tím, že dvě nabídnutá místa neodpovídala jeho kvalifikaci. A jedno z 
nich bylo navíc obsazené.  

"Je to ohromné zadostiučinění. Po pěti letech, co bojuji, se mě poprvé zastal nějaký státní aparát," řekl 
Klouzal serveru Lidovky.cz.  

Pracovněprávní spor je ovšem jen částí příběhu Jakuba Klouzala. Už loni na podzim dostal od 
Nadačního fondu proti korupci Cenu za odvahu. "Panu Klouzalovi bylo vyhrožováno neznámými 
osobami ublížením na zdraví a fyzickou likvidací," zdůvodňuje cenu fond.  
Letos v lednu pak bývalý úředník umístil na internetu emotivní zpověď. Před druhým kolem 
prezidentské volby v ní tvrdil, jak na ministerstvu upozorňoval na nešvary. Ale Karel Schwarzenberg 
(TOP 09) se ho prý nezastal, i když vše věděl. Příběh hbitě zmínil Schwarzenbergův sok Miloš 
Zeman.  

Nejsem v pozici krále "Sami jsme objevili, že věci nebyly v pořádku. Klouzal byl velice nápomocný," 
řekl LN Schwarzenberg. Čtyři trestní oznámení s domnělou škodou za 31 milionů korun ale policie po 
několika měsících odložila nebo v nich ani nezahájila trestní řízení. Nepomohla ani žádost o další 
šetření, kterou Schwarzenberg adresoval nejvyššímu státnímu zástupci. "Bohužel nejsem v pozici 
krále Václava IV., že by za mnou chodil pán v červeném hávu a se sekerou, který by na můj pokyn 
začal konat. Musím respektovat služební postupy a další předpisy," uvedl ministr.  

Klouzal na vedení resortu a na Schwarzenberga chystá kvůli IT zakázkám trestní oznámení. "Vlastně 
supluji státní aparát včetně policie, generální inspekce ministerstva a zabývám se povinnostmi všech 
vysokých úředníků včetně ministra," vykreslil Klouzal pro Lidovky.cz.  
"On je zvláštní člověk. Už jsem zažil u několika lidí, že vidí jenom svoji pravdu a jsou přesvědčeni, že 
každý musí jednat přesně podle toho, jak si tu pravdu představují," uzavřel pro LN Schwarzenberg. 
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