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Vyjádření Ministerstva spravedlnosti ke spekulacím ohledně
pověření Hany Marvanové pro jednání s BIS 

     
Ministerstvo  spravedlnosti  uvádí  na  pravou  míru  pokračující  mediální
spekulace ohledně jednání bývalé první náměstkyně ministryně spravedlnosti
Hany  Marvanové  s  Bezpečnostní  informační  službou  (BIS).  Ačkoliv
Ministerstvo spravedlnosti má pochopitelně zájem o informace BIS týkající se
rezortu justice, je naprosto nepřípustné, aby k těmto informacím měly přístup
osoby,  které  k tomu  nemají  zákonné  oprávnění.  Jelikož  Hana  Marvanová
nedisponuje  potřebnou bezpečnostní  prověrkou,  nemohla  být  s utajovanými
částmi výročních zpráv BIS seznámena.
    
Je  pravdou,  že  na  poradě  ministryně  spravedlnosti  Heleny  Válkové  s
jejími náměstky, konané dne 14. 4. 2014, byla z iniciativy tehdejší první náměstkyně
Hany Marvanové  vedena  diskuse  o  způsobu  a  metodice  přidělování  jednotlivých
insolvenčních kauz zejména na krajských soudech v Brně a Ústí nad Labem. V této
souvislosti byla rovněž rozebírána výroční zpráva BIS z roku 2011 – její veřejná část,
kde je tato problematika uvedena na stranách 8 a 9. V této zprávě nejsou uvedeny
žádné  konkrétní  poznatky  svědčící  o  pochybeních  konkrétních  osob.  Z  diskuse
vedené na poradě proto pouze vyplynul návrh na posílení insolvenčního oddělení.

Hana Marvanová žádné pověření k jednání s kýmkoliv s BIS nedostala. Náměstek
mezinárodního a ústavněprávního úseku Petr Jäger k tomu uvedl: „Mohu potvrdit, že
před přibližně dvěma měsíci  byl na poradě náměstků ze strany první náměstkyně
konstatován obsah veřejné části zprávy BIS, ve vztahu k některým problematickým
soudům a soudcům. Protože jsem byl o obsahu veřejné části zprávy BIS za rok 2011
z dřívější doby obeznámen, nevnímal jsem uvedené informace jako nové poznatky,
které by byly Ministerstvu spravedlnosti předány přímým kontaktem ze strany BIS.
Rovněž  si  nejsem  vědom,  že  by  na  této  poradě  došlo  k pověření  kteréhokoliv
z náměstků  k  přímému jednání  s BIS  s cílem konkretizovat  poznatky  uvedené  ve
veřejné části zprávy BIS.“

Ani náměstek ekonomického úseku a vnitřní správy Pavel Kasík nepotvrdil,  že by
Hana Marvanová byla údajně pověřena ministryní spravedlnosti k jednání s BIS: „Nic
takového  jsem  neslyšel.  Nejsem  si  vědom,  že  bych  na  jakékoliv  poradě  slyšel
o jakémkoliv pověření k jednání s BIS. Kdyby takové pověření zaznělo, určitě bych si
to pamatoval.”
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