Šiškovu zakázku hasí úřad novým tendrem
Ministerstvo hledá, kdo za 1,4 miliardy zajistí vyplácení dávek. Předchozí zakázka byla
fiasko: policie kvůli ní obvinila náměstka Šišku.
Tak trochu v utajení začíná pokus číslo dvě, jak zajistit výplatu státních dávek – a tentokrát už
bez
policejního
zatýkání
a
podezření
ze
stamilionových
manipulací.
Ministerstvo práce vyvěsilo v rejstříku veřejných zakázek oznámení, že se chystá vypsat
soutěž za 1,4 miliardy. Nahradit má dnešní zakázku, kvůli které je obviněn bývalý náměstek
Vladimír Šiška: podle detektivů i antimonopolního úřadu předem připraveným trikem obešel
soutěž. Takže aplikace na výplatu dávek, které navíc ani pořádně nefungovaly, dodávala bez
výběrového řízení společnost Fujitsu přes řetězec dalších subdodavatelských firem.
Odpovíme – ale až v úterý V předběžném oznámení o zakázce stojí, že ostrý rozjezd všech
aplikací odstartuje s rokem 2015. A to je důležité: ministerstvo mlčí ohledně toho, kdo tedy
bude do té doby nákladný provoz zajišťovat.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže totiž v únoru smlouvu s Fujitsu zrušil. A pokud
rozhodnutí potvrdí v další instanci i šéf úřadu Petr Rafaj, což je pravděpodobné, bude muset
ministerstvo do pěti měsíců ukončit s Fujitsu spolupráci. Ale zároveň někdo musí vyplácení
dávek dál technicky zajišťovat. Teoreticky se nabízí dvě možnosti. Může to být dál Fujitsu,
nebo některý z jeho dodavatelů, kterým by stát dal na rok a půl zakázku bez soutěže – s
odkazem na nouzový režim: jinak by systém zkolaboval. Nebo se ministerstvo může vrátit k
firmě OKsystem, která – než zasáhl exnáměstek Šiška – systém zajišťovala od 90. let. Nový
ministerský náměstek Petr Krůček, který má problém vyřešit, včera o podrobnostech nechtěl
mluvit. Úřad si prý příští týden sezve novináře a vše oznámí. "Rád vám poté odpovím na
otázky," vzkázal Krůček.
Máme zájem, zní z Vítkovic Varianta, že by se úřad vrátil k OKsystemu, nevypadá reálně.
Jednatel Martin Procházka už v březnu ministerstvu nabídl, že systém znovu převezme.
"Jednoznačnou odpověď jsme ale nedostali," řekl včera Procházka.
Také by ale mohla systém převzít společnost Vítkovice IT Solutions, klíčový subdodavatel
Fujitsu. Což by znamenalo, že zakázka, kvůli níž policisté aktuálně stíhají čtyři lidi a kterou
napadl i antimonopolní úřad, by tak vlastně pokračovala dál s velmi podobným obsazením – a
to až do roku 2015. "To je především na rozhodnutí ministerstva, nikoli na nás," reagovala
Eva Kijonková, mluvčí Vítkovic. Dodala ale, že jestli skutečně ministerstvo soutěž vypíše,
Vítkovice se do ní určitě přihlásí.
Podle dnešní smlouvy dostává Fujitsu – jako zastřešující dodavatel – 50 milionů měsíčně.
Majitel Student Agency Radim Jančura, který případ dovedl k antimonopolnímu úřadu, už v
březnu vykreslil, co se podle něj může stát: úřad sice smlouvu zrušil, než však předseda
rozhodnutí potvrdí a než se verdikt teoreticky projedná i u soudu, bude Šiškův systém
fungovat úspěšně dál.

Předběžně ohlášená ministerská zakázka počítá s tím, že by nový dodavatel začal celý systém
spravovat za rok a půl. Celý rok 2014 by měl vyhrazený na vývoj aplikací, zkušební provoz a
na školení úředníků.
Šiška a dávky Stamiliony bez soutěže Náměstek Vladimír Šiška je obviněný kvůli tomu, že
obešel výběrové řízení: na smlouvu s firmou Fujitsu na dodávky aplikací pro státní správu
narouboval nesouvisející zakázku na zajištění výplaty sociálních dávek. Podle dostupných
údajů jen loni stát Fujitsu zaplatil 618 milionů. Stíhaní úředníci i manažeři Protikorupční
policie stíhá také dva manažery Fujitsu a úředníka z ministerstva vnitra, který se podílel na
schvalování smluv. Obvinění manažerů subdodavatelské firmy IT Solutions a dalších tří lidí
tento týden státní zástupce zrušil.
Cena 1,4 MILIARDY bude stát zajištění výplaty sociálních dávek, počítá ministerstvo práce,
které tento týden ohlásilo, že vypíše otevřenou soutěž. Předchozí zakázku vyšetřuje policie.
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