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K
dyž před lety Miroslav
Macek uštědřil Davidu
Rathovi pohlavek na sjez-
du zubařů, někde v záku-

lisí dost možná byl i Robert Geor-
giev, jeho asistent. A když se pozdě-
ji Rath stal hejtmanem, za šéfa své
kanceláře si vybral Roberta Geor-
gieva.
Teď Georgiev povede krajský

úřad. Jeho řízením byl včera pově-
řen poté, co rezignoval Zdeněk Ště-
tina. Do čela hejtmanství se tak do-
stává další úředník z éryDavida Ra-
tha.
Právě za Ratha se Štětina stal

šéfem úřadu a Georgiev byl dosud
jeho zástupcem.
S politikou začal už v roce 1996.

Ve svých jedenadvaceti letech byl
nejmladším kandidátem ve vol-
bách do Sněmovny za Českou stra-
nu národně sociální, tehdy s ná-
zvemSD-LSNS. Nevyšlo to, do Sně-
movny se ale stejně dostal – jako
asistent tehdejší poslankyněMarie
Machaté.
Poté, co se stal Rath ministrem

zdravotnictví ve vládě Jiřího Pa-
roubka, vzal si Georgieva do svého
týmu. „Doporučili homladí sociál-
ní demokraté, a to jako nadaného
právníka,“ říká dnes exhejtman ob-
žalovaný z korupce.
S prací mladého asistenta byl

podle svých slov spokojen, a tak
ho později zaměstnal na stejné po-
zici i ve Sněmovně.

„Asi po dvou letech odešel do ad-
vokacie. Když jsem se stal hejtma-
nem, tak se přihlásil do konkurzu
na vedoucího odboru mé kancelá-
ře. Ani jsem to nemohl ovlivnit,“
hájí se Rath.
Ve funkci šéfa kanceláře pak Ge-

orgieva v roce 2012 nahradila jiná
Rathova spřízněná duše Barbora
Snopková Haberová. A úředník
s bohatými zkušenostmi se stal zá-
stupcem šéfa krajského úřadu.
V té době už také vedl předsta-

venstva všech pěti krajských ne-
mocnic. Na krajském úřadě zůstal
i po zatčení Ratha, které souviselo
mimo jiné s podezřelými nemoc-
ničními zakázkami.

Michal Kalina

AUTOMOTO

AAA AUTO a.s.
www.aaaauto.cz

800 110 800

AAA AUTO  20 poboček v ČR

tel.:

DŮM, BYT, ZAHRADA

HANÁK NÁBYTEK, a.s.
www.hanaknabytek.cz

581 250 411

Kuchyně, obývací pokoje, jídelny,
ložnice, šatny a interiérové dveře

tel.:

DŮM, BYT, ZAHRADA

Jiří Tobiáš  Sklenářství Nymburk
Objednávejte na www.sklenikytobias.cz

325 512 141, 602 240 900

TOBIÁŠOVY SKLENÍKY
teď za super ceny, od 6950.
Navíc doprava a montáž.

tel.:

DŮM, BYT, ZAHRADA

PMS, spol. s r.o., Poděbrady
www.novebytynymburk.cz

777 868 456, 325 615 861

Nové byty Nymburk – moderní
bydlení za skvělou cenu

tel.:

DŮM, BYT, ZAHRADA

Zastřešení bazénů POOLOR s.r.o.
www.poolor.cz

724 771 507  hotline

Zastřešení bazénů POOLOR
Kvalitně a levně!

tel.:

KULTURA A ZÁBAVA

Muzeum středního Pootaví Strakonice
www.muzeumstrakonice.cz

380 422 608

Netradiční zážitek
Středověký vodní mlýn Hoslovice

tel.:

NAKUPOVÁNÍ ONLINE

Osvětlenísvítidla.com
www.osvetlenisvitidla.com

605 846 842

Eshop s kvalitními svítidly
a LED žárovkami.

tel.:

OBCHODY A PRODEJNY

www.M1armyshop.cz
Řipská 22, Praha 3, popá 918 hod

224 251 232, 721 624 264

Prodejna a eshop s nejširší
nabídkou vojenského zboží.

tel.:

RESTAURACE, STRAVOVÁNÍ

Dobřesenajím.cz
www.dobresenajim.cz

Denní menu na jeden klik.
Ohodnoťte svůj oblíbený podnik!

SLUŽBY A ŘEMESLA

LNT, s.r.o.
www.eprinter.cz

775 665 574

Vaše foto v našich produktech
HRACÍ KARTY

tel.:

SLUŽBY PRO FIRMY

Complete Internet Services, s.r.o.
www.cis.cz

800 900 231 (zelená linka)

Tvorba internetových stránek,
vývoj webových aplikací

tel.:

SPORT

Ski&Bike Špičák, Šumava
www.spicak.cz

Sportovní i rodinné sjezdovky,
z Prahy 2 hodiny jízdy.

SPORT

Snowhill a.s.
www.herlikovice.cz

737 222 456

Herlíkovice  skiareál,
který jste si oblíbili...

tel.:

VÝROBA A ZEMĚDĚLSTVÍ

ORYXCZ, s.r.o.
www.oryxcz.cz

519 420 061

Výroba technologií z plastu.
Bazény, septiky, žumpy.

tel.:

VÝROBA A ZEMĚDĚLSTVÍ

EUROFOAM TP spol. s r.o.
www.eurofoamtp.cz

548 425 440, 548 425 441

Výrobce a zpracovatel
polyuretanových
a polyetylenových pěn

tel.:

INZERCE

Rathova muže
střídá Rathův muž
Zdeňka Štětinu střídá ve funkci ředitele krajského úřadu Robert Georgiev. Na
post jeho zástupce se dostal ještě za úřadování obžalovaného hejtmana Ratha.
S tím spolupracoval už na ministerstvu zdravotnictví a také vedl jeho kancelář.

» Pokračování ze str. B1
„Rezignaci pana ředitele považuji
za logické vyústění nahromadě-
ných problémů, které musí v po-
slední době krajský úřad řešit. Ten-
to krok z jeho strany považuji za
dobrý,“ prohlásil hejtman.
Ještě před třemi týdny se Řihák

Štětiny de facto zastával, uvedl teh-
dy v rozhovoru pro MF DNES. V
dalších dnech už však bylo zřejmé,
že odvolání – spojené s žádostí na

ministra vnitra – je pravděpodob-
né. „Já jsem byl rozhodnut, že s pa-
nem ředitelem projednám, že ho
odvolám,“ přiznal včera hejtman
ČTK.

Problémy bude vysvětlovat
zástupce
Co bude Štětina dělat dál, není ješ-
tě jasné, na krajském úřadě zatím
zůstává. „Další plány nemám ujas-
něné, budu jednat s panem Geor-

gievem,“ podotkl. Robert Georgiev
byl dosud Štětinovým zástupcem.
Nyní je pověřen vedením krajské-
ho úřadu, a převezme tak i řešení
některých problémů.
Třeba předsedkyně Finančního

výboru zastupitelstva Zuzana Ne-
kovářová (KSČM) včera oznámila,
že se na Georgieva obrátí kvůli ru-
šení Středočeské turistické infor-
mační služby a některým podezře-
lým smlouvám. „Všechnymateriá-

ly, které jsme po panu Štětinovi
chtěli, budeme chtít předložit
v celé šíři po panu Georgievovi,“
ujistila.
Štětina včera MF DNES napsal,

že se bude snažit zastupitelům in-
formace poskytnout. „K požadav-
kům orgánů zastupitelstva se vyjá-
dřím, chci hájit postup úřadu,“ po-
znamenal.

Radek Bartoníček
s přispěním Kristýny Proškové

Nový šéf Práci, kterou na kraji nestihl Zdeněk Štětina, přebírá jeho
dosavadní zástupce Robert Georgiev (na snímku). Foto: archiv MAFRA

Štětina okamžitě skončil. Otázky zůstávají

„Jelikož jsme
vysvětlení v takové
kvalitě a rychlosti,

které jsme požadovali, přímo od
pana ředitele nedostali, požádal
jsem o ně také hejtmana. Na
dění ve STIS, hospodaření kraje
nebo vedení účetnictví má pan
Štětina bezesporu svůj podíl, ale
vinu nesou i radní. Chceme, aby
i oni přiznali politickou
odpovědnost. Odchodem pana
ředitele totiž určitě nebude jejich
stůl vyčištěný.
Jan Skopeček (ODS)
předseda kontrolního výboru kraje„Rezignace je

rozhodnutí pana
Štětiny. On určitě

zvážil situaci, která kolem něj
nastala. Všechny materiály,
které jsme požadovali po panu
Štětinovi, samozřejmě budeme
chtít po jeho nástupci. V plné
šíři. Příští jednání finančního
výboru je 13. března. Ty
materiály jsou poměrně obsáhlé.
Uvidíme, jestli je získáme už
příští týden.
Zuzana Nekovářová (KSČM)
předsedkyně finančního výboru kraje


