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důvody kandidatury:
jako člen dozorčí rady se chci zasadit o to, aby Komora aktivně a důsledně hájila práva
každého svého řadového člena a svou prací trvale získávala čest a respekt. Česko bude
skutečnou demokracií pouze tehdy, budou-li tu jeho demokratické zákony v reálném
čase a za reálnou cenu i normálně fungovat, to je to, o co dnes běží.
Viz můj text „Nebát se a nekrást!“

Nebát se a nekrást!
Rozhodl jsem se kandidovat do dozorčí rady ČKA a jako její člen se chci zasadit o to,
aby Komora aktivně a důsledně hájila práva každého svého řadového člena a svou
prací trvale získávala čest a respekt. K rozhodnutí kandidovat mne přivedla osobní
zkušenost z posledních dvou let, kdy dozorčí rada a následně stavovský soud i
představenstvo ČKA prošetřovaly na můj podnět kauzu Soutěže na revitalizaci
Mariánského náměstí v Praze. Soutěž na řádově miliardovou investici vypsanou
Magistrátem hl. m. Prahy v roce 2009 vyhrál předseda Sboru expertů pro památkovou
péči Magistrátu hl. m. Prahy Petr Malinský. Tento od začátku na první pohled jasný
střet zájmů byl komorou rok šetřen, souzen a odsouzen k výsledné pokutě 25 tisíc Kč a
3-letému zákazu účastnit se soutěží na veřejné zakázky včetně architektonických
soutěží. Zdánlivé vítězství, které však může nadále znamenat i nebezpečný precedens.
Budou se trestat zásadní provinění tak nízkou sazbou? Nový radní pro kulturu a
cestovní ruch Lukáš Kaucký, který převzal odbor magistrátu po Milanu Richterovi,
říká, že dokud nebude P. Malinský stíhán Policií ČR, není pro něj rozhodnutí ČKA
nijak podstatné. Ano, tak je dnes laickou, odbornou i politickou veřejností vnímána
ČKA. Jako bezvýznamné profesní seskupení, které v rozhodujících okamžicích
nevydává žádná, popřípadě velice slabá stanoviska, která ji zpětně vrhají do stínu
zájmu veřejnosti, médií a politiků. To je nutno změnit.
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Práce dozorčí rady může situaci zásadně pomoci. Komora kromě jiného rozhoduje
i o regulérnosti a neregulérnosti soutěží a má tak zásadní vliv na spravedlivost
rozdělování veřejných zakázek. Značnému procentu občanů je zřejmé, že výběrová
řízení na zastupitelstvech obcí a měst jsou tím či oním způsobem cinknuté,
netransparentní a v řadě aspektů neregulérní, tedy nelegální. Bude tento stav ČKA
svým tichým přihlížením podporovat, nebo se proti němu aktivně, jasně a razantně
vymezí? Nechci říci, že to komora dosud nedělá vůbec, ale ze své vlastní zkušenosti
vím, že to dělá málo nebo když už je pozdě a její počínání je už de facto marné. Pokud
budu do dozorčí rady ČKA zvolen, rád bych v ní společně s jejími členy, kterým jsem
svým způsobem zavázán za jejich pozitivní přístup při šetření inkriminované Soutěže
na revitalizaci Mariánského náměstí v Praze, napomáhal aktivnímu potírání tohoto
rozbujelého soutěžního zlořádu, který je bohužel stále na denním pořádku.
Dnes, 21 let po listopadu '89, máme téměř perfektní legislativu, profesní a etický řád,
soutěžní řád a autorizační řád, ale co nám schází je schopnost je ctít, dodržovat a
prakticky používat, ať už jako jednotlivci nebo v rámci rozhodování veřejně činných
institucí jakou je i ČKA. Česko bude skutečnou demokracií pouze tehdy, budou-li tu
jeho demokratické zákony v reálném čase a za reálnou cenu i normálně fungovat, to je
to, o co dnes běží. Slovy TGM, nebát se a nekrást!

Tomáš Vích
12. 3. 2011, Praha
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