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Věc:
Upozornění na porušení povinností vztahujících se k vykonávané práci a výzva k odstranění nedostatků

Vážený pane inženýre,
dne 6. června 2018 jste byl jmenován předsedou vlády České republiky. Česká republika je státem zřízeným
společenskou smlouvou občanů, občané jsou zdrojem veškeré státní moci a ta je vykonávána výhradně pro ně.
V tomto smyslu Vás považujeme za zaměstnance občanů České republiky a nás občany za Vašeho
zaměstnavatele.
Okamžikem svého jmenování jste se zavázal plnit svědomitě a řádně všechny pracovní úkoly, dodržovat
povinnosti stanovené právními předpisy, řádně hospodařit se svěřenými prostředky, chránit majetek
zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím, nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy
zaměstnavatele a šířit jeho dobré jméno a usilovat o jeho prospěch.
Své úkoly bohužel neplníte řádně a často dokonce vůbec, a nadto opakovaně porušujete další své povinnosti.
Zasíláme Vám proto tento vytýkací dopis, když nedostatky ve Vaší práci shledáváme především v následujících
bodech:
-

v době bezprecedentní krize naprosto manažersky selháváte, namísto krizového a strategického řízení
se věnujete micromanagementu a vlastnímu marketingu,

-

zasahujete do pravomocí a odborných záležitostí jednotlivých ministrů a ministerstev, ačkoli zcela
postrádáte příslušnou odbornost,

-

nekomunikujete řádně dovnitř vlády ani navenek – Vaše zmatečná rozhodnutí jsou často vyhlašována
na poslední chvíli, překotně měněna a nezřídka následně odvolávána pro nesmyslnost,

-

nejste schopen politického jednání s opozicí ani o tak zásadních věcech, jako je prodloužení
nouzového stavu,

-

nechráníte suverenitu země, namísto toho spolupracujete s cizími mocnostmi, které se vůči České
republice chovají více či méně nepřátelsky, a usilujete o to, aby jim byly svěřeny zakázky mimořádného
strategického významu,

-

v době pandemie upřednostňujete své politické a finanční zájmy před zdravím občanů, zájmy
menších a středních podnikatelů a vzdělávacími potřebami dětí,

-

stále setrváváte ve flagrantním střetu zájmů, ač jste byl několikrát vyzván k nápravě,

-

nejste schopen zajistit, aby Vámi vedená vláda včas a hospodárně zajišťovala ochranné prostředky
nezbytné při epidemii. Jejich nákupy jsou ve Vaší režii předražené, v rozporu s požadavky na řádného
hospodáře a nezřídka vyvolávají domněnky o zneužití k obohacení Vašemu nebo Vám blízké skupiny
osob,

-

selhal jste i jako osoba, která se sama nominovala do čela celonárodní očkovací akce – nezajistil jste
přípravu v podobě očkovací strategie, nezajistil jste dostatek vakcín, ačkoli jste k tomu měl všechny
podmínky, a v celé akci jste způsobil trestuhodný chaos,

-

s ohledem na výše uvedené nezajištění dostatečného počtu vakcín vládou dochází k trestuhodnému
zaostávání v rychlosti proočkování obyvatelstva, což má výrazný dopad na rodiny a jejich nucenou
separaci, která se posléze promítá do duševního zdraví jednotlivců. Jedná se o naprosto zbytečný
hazard s kvalitou lidských životů,

-

Vy sám, stejně jako Vámi řízení ministři, neposkytujete informace, které jste podle zákona povinen
poskytovat, a neoprávněně je utajujete,

-

opakovaně nedodržujete jasně dané slovo, například co se rozpočtu armády týče,

-

pod Vaším vedením je v ohrožení zdraví občanů, vzdělávání mladé generace, ekonomická prosperita
země, udržitelná sociální a společenská existence obyvatel země.

Výše uvedeným porušujete jak právní předpisy, tak slib daný před Poslaneckou sněmovnou všem občanům
České republiky: „Slibuji na svou čest, že budu zastávat svůj úřad svědomitě a nezneužiji svého postavení“. Na
neplnění povinností jste byl Poslaneckou sněmovnou opakovaně upozorňován a žádán o nápravu, avšak bez
výsledku.
Proto Vás vyzýváme k bezodkladnému odstranění vytčených nedostatků a řádnému plnění Vašich úkolů. Pokud
se nenapravíte, jsou občané připraveni k okamžitému zrušení Vašeho pracovního poměru, a to pro zvlášť hrubé
porušování Vašich pracovních povinností.
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