Tisková zpráva

Praha, 24. října 2017

Reakce ČSSZ a MPSV k článku „Ministerstvo chystá překotné
změny v ČSSZ“ publikovaném 23. 10. 2017 na iDNES.cz
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) a Ministerstvo práce a sociálních věcí
(MSPV) se ohrazují vůči zavádějícím tvrzením uvedeným v článku zveřejněném na
internetové stránce serveru iDNES (https://ekonomika.idnes.cz/cssz-ceska-spravasocialniho-zabezpeceni-f1m-/ekonomika.aspx?c=A171021_174802_ekonomika_ekl).
ČSSZ a MPSV tímto uvádějí na pravou míru jednotlivá nepravdivá tvrzení.
MPSV a ČSSZ se ohrazují vůči tvrzení, že „z analýzy není zřejmé, v čem má být nově
navržená řídící struktura lepší“. Zadání analýzy vychází z výsledků veřejnosprávní
kontroly ČSSZ a analýza jasně formuluje nedostatky řízení interních procesů stávající
organizační struktury. Navrhovaná organizační opatření přispějí k zefektivnění samotného
řízení procesů, neboť pomohou zamezit tomu, že tentýž proces řídí více vlastníků.
Současně nebude možné, aby u jednoho procesu docházelo k překryvům v kompetencích
nebo naopak vzniku nepokrytých míst. Tyto situace patří k nejčastějším problémům, se
kterými se veřejnoprávní subjekty setkávají. Jejich nápravou dojde k významným posunům v
efektivitě řízení interních a kontrolních procesů. To v důsledku znamená také výraznou
finanční úsporu státu. A takový přínos považují ČSSZ a MPSV za zcela zásadní.
MPSV se také ohrazuje proti naprosto zavádějící informaci o údajné snaze ministerstva o
stažení rozhodování o IT zakázkách „pod sebe“. Navrhované změny se týkají personálního
obsazení a struktury ČSSZ a nemohou mít žádný vliv na zasahování do rozhodovacích
procesů v ČSSZ ze strany ministerstva. V analýze se navrhuje, aby procesy rozhodování
o IT záležitostech byly nastaveny obdobně jako na MPSV nebo Úřadu práce ČR. Právě
to zajistí efektivní nastavení organizační struktury z pohledu zákonného řízení ČSSZ.
Navržená opatření reflektují všechny aktuální legislativní změny, zejména po novele
zákona o Úřadu práce České republiky a dalších zákonů provedené zákonem č.
259/2017 Sb.
Zcela zavádějící a účelový je náznak autorky článku o spojení prvního náměstka Roberta
Baxy s autorem studie - společností IDS Advisory. Redaktorka zaměňuje společnosti IDS
Scheer AG, která byla německou mezinárodní korporátní společností s firmou IDS
Advisory. Taková záměna je zcela fatální a svědčí o tom, že autorka se v oblasti,
kterou popisuje, buď dobře neorientuje, nebo záměrně klame veřejnost. IDS Advisory
byla vybrána v transparentním výběrovém řízení a první náměstek Robert Baxa pro ni
nikdy nepracoval, s touto společností neměl a nemá nic společného.
Závěrem je třeba zdůraznit, že navrhované změny vycházejí z provedených auditů a analýz,
které prokázaly neefektivní řízení interních řídících a kontrolních procesů v prostředí ČSSZ.
Navržená organizační opatření se tak opírají o prokazatelná zjištění, a proto fabulace o
údajných záměrech MPSV, uvedené ve výše uvedeném článku, považují ČSSZ i MPSV za
absurdní.
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