Bermudský trojúhelník
Jak víme, Bermudským trojúhelníkem se nazývá oblast ležící mezi Miami na Floridě (případně
jižním cípem Floridy), Portorikem (město San Juan) a Bermudami na pomezí Mexického zálivu
a západního Atlantiku, kde se dějí ty nejpodivnější věci vč. toho, že se tam ztrácí lodě i letadla.
Údajně tam dochází i ke změnám časoprostoru, atd., atd.
Hledat prostor kde se něco ztrácí, není nejnutnější zrovna jen tam. Podobný trojúhelník
nacházíme i na Městském úřadě ve Voticích, kde se po dlouhá léta ztrácel votický stavební
úřad.
Nejdříve fakta o části personální struktury orgánu státní správy:
"X" (tajemnice) je přímo nadřízen „Y“ a je dcerou „Z“
„Y“ (vedoucí stavebního úřadu) je přímo podřízen „X“ a
přímo nadřízen“Z“
"Z" (matka tajemnice) je přímo podřízena „Y“ a je
matkou „X“
Nelze popřít, že minimálně ze společenského hlediska
je matka nadřízena dceři.
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Co tento trojúhelník obnáší
Vedoucí úřadu „X“ je omezena ve svých úsudcích, protože by se mohlo stát, že vedoucí
odboru „Y“ začne tlačit na to, aby přesluhující, více jak sedmdesátileté „Z“ odešlo už konečně
do penze.
Vedoucí odboru „Y“ za odměnu není v podstatě limitován žádnými vnitřními předpisy, počínaje
zákazem kouření v budově úřadu a konče plněním povinností vedoucích pracovníků.
„Z“ je únikovým informačním kanálem ve směru k „X“ a de facto má, v širším slova smyslu,
přímý vliv na řízení odboru. Ostatní zaměstnanci odboru nejsou v rovnoprávném postavení se
„Z“.
Doba existence a zdárného fungování tohoto trojúhelníku - cca 10let.
Výňatek z pracovního řádu úřadu, jehož autorem je „X“:
„5.5 Neslučitelnost
Manželé, druh a družka, sourozenci a děti nemohou být zaměstnáni na pracovních místech (ve
funkcích), v nichž by byl jeden z nich podřízen druhému nebo podléhal jeho přímé kontrole
(vztahuje se i na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr).“
Výňatek z dopisu čj. 1549/2014/KÚPt ze dne 20.1.2014 ve věci provádění kontrol:
„Ustanovení § 11 zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.) opravňuje vedoucí zaměstnance, jímž
je samozřejmé i tajemník obecního (městského) úřadu, stanovit a ukládat podřízeným
zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídil a kontroloval jejich práci a dávat jim k tomu
účelu závazné pokyny.“
Tím sama tajemnice potvrzuje její možnost přímé kontroly i mezi příbuznými, resp. není nijak
stanoveno, že tato kontrola a s tím související odměňování, je jakkoliv omezena u osob, kdy
mezi tajemnicí úřadu (zde dcerou) a zaměstnancem (zde matkou) stojí vedoucí odboru.
Zároveň je tím potvrzeno, že dcera má přímý vliv na kontrolu práce své matky, na určování
jejího platu a mimořádných odměn.

