
1 
 

Zápis z 1. zasedání Kontrolního výboru ZMČ Brno-Bohunice 

konaného dne 3. prosince 2014 

 

 

Přítomni:  Mgr. M. Kincl, Ing. R. Chytil, MUDr. P. Múdry, RNDr. I. Šafránková 

 

 

1. Stanovení pravidelných termínů zasedání KV. 

Členové kontrolního výboru stanovili termíny zasedání KV na rok 2015 na druhé pondělí 

v lichém měsíci v 16:30 hodin počínaje dnem 12.01.2015. 

 

2. Projednání sytému práce kontrolního výboru 

Při provádění kontroly bude stanovena příslušná odpovědná osoba pro shromáždění 

materiálů, prostudování problematiky s cílem informovat ostatní členy výboru 

o podstatných skutečnostech dané problematiky. Kontrolní činnost z iniciativy KV bude 

předem schválena na zasedání KV. Kontrolní výbor ukládá tajemníkovi KV, aby průběžně 

zasílala zápisy z jednání ZMČ a RMČ všem členům KV prostřednictvím e-mailové pošty. 

 

3. Právo na uveřejnění odlišného názoru 

Přehlasovaný člen KV má právo žádat, aby byl v zápise ze zasedání KV uveřejněn jeho 

odlišný názor.  

Schváleno 2:1:0 

 

4. Zveřejňování zápisů ze zasedání KV na internetových stránkách 

KV navrhuje ZMČ Brno-Bohunice, aby schválilo uveřejňování zápisů KV na internetových 

stránkách MČ. K takovému uveřejnění dojde vždy až po seznámení ZMČ s obsahem 

předmětného zápisu KV. 

 

5. Projednání úkolu vzešlého z usnesení XXI. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-

Bohunice 

Na jednání KV byl přizván Ing. Antonín Crha. Tento zodpověděl položené otázky.  

KV se usnesl: 

a) Kontrolní výbor na základě usnesení z XXI. zasedání Zastupitelstva Brno – Bohunice 

ze dne 25.6.2014 k bodu č. 8 programu konstatuje, že má pravomoc ke zjištění, zda 

v případě oznámení o prodeji knihy „Z historie Bohunic“ oznamovatelem panem  

Ing. Antonínem Crhou ve zpravodaji Naše Bohunice č. 5/2014 nebyla porušena pravidla a 
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zásady pro příjem a zveřejňování komerční inzerce v tomto periodiku, a tedy zda  

se nejednalo o skrytou, neplacenou reklamu a inzerci na prodej zboží. 

 

Kontrolní výbor na základě usnesení z XXI. zasedání Zastupitelstva Brno – Bohunice  

ze dne 25.6.2014 k bodu č. 8 programu konstatuje, že oznámením o prodeji knihy  

„Z historie Bohunic“ oznamovatelem panem Ing. Antonínem Crhou ve zpravodaji Naše 

Bohunice č. 5/2014 nebyla porušena pravidla a zásady pro příjem a zveřejňování 

komerční inzerce v tomto periodiku, a tedy že se nejednalo o skrytou, neplacenou 

reklamu a inzerci na prodej zboží. 

 

b) Kontrolní výbor na základě usnesení z XXI. zasedání Zastupitelstva Brno – Bohunice 

ze dne 25.6.2014 k bodu č. 8 programu konstatuje, že nemá pravomoc ke zjištění, zda 

prodej uvedené knihy v bohunické kapli a také v prostorách budovy úřadu MČ nenaplňuje 

podstatu vlastníkem těchto budov nepovoleného prodeje a zda nevykazuje takovýto 

způsob nabídky zboží rysy v Bohunicích zakázaného pochůzkového prodeje dle přílohy 

Tržního řádu města Brna. 

 

ad a) Kontrolní výbor vychází z těchto skutkových zjištění: 

 v článku Ing. Antonína Crha ve zpravodaji Naše Bohunice č. 5/2014 pod názvem 

„Nová kniha Z historie Bohunic“ vystupuje autor jako soukromá osoba, Ing. Antonín 

Crha je zde uveden jako autor knihy nikoliv jako místostarosta MČ Brno – Bohunice, 

 posuzovaný článek je svým obsahem plně srovnatelný kupříkladu se zdarma 

publikovaným článkem stejného autora „Proměny Bohunic“ (č. 2/2007), autorem 

neoznačeným článkem „Proměny Bohunic“ (č. 3/2007); oba články se zabývají knižní 

tvorbou autora Přemysla Dížky, a dále zdarma publikovanými informacemi ohledně 

kulturních, společenských, sportovních a jiných aktivit ve vztahu k MČ Brno - 

Bohunice. 

 o publikaci článku rozhodla Redakční rada na svém jednání dne 23. dubna 2014  

bez námitek. 

 Ing. Antonína Crha za publikaci předmětného článku neposkytl žádného peněžitého 

protiplnění, k poskytnutí protiplnění nebyl do dnešního dne ÚMČ Brno – Bohunice 

vyzván, 

 celkové náklady (finanční, časové, duševní) spojené s vydáním knihy „Z historie 

Bohunic“ autora Ing. Antonína Crhy značně převyšují očekávaný finanční příjem 

z prodeje této knihy, přičemž není zanedbatelný ani společenský přínos existence 

knihy, kniha nevznikla za účelem podnikání, neboť se nejedná o opakovanou činnost 

za účelem generování (penězi ocenitelného) zisku, 
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 doba vydání předmětné knihy koresponduje s obdobím před konáním komunálních 

voleb, vydání knihy lze tedy podřadit mezi PR aktivity politicky aktivního autora knihy.  

 

Publikace příspěvků ve zpravodaji Naše Bohunice vydávaného ÚMČ Brno – Bohunice se 

vzhledem k charakteru periodika děje mj. na základě rovného přístupu přispěvatelů 

k publikaci příspěvků. Jednou ze základních podmínek publikace příspěvku je jeho vnitřní 

souvztažnost k MČ Brno – Bohunice. Uvedená pravidla se plně týkají publikace článků 

s politickým i nepolitickým obsahem, přičemž o naplnění uvedených pravidel v praxi 

rozhoduje Redakční komise informačního zpravodaje Naše Bohunice (dříve Redakční 

rada) jako iniciativní a poradní orgán Rady MČ Brno - Bohunice. Činnost Redakční 

komise, ostatně stejně jako činnost Kontrolního výboru, musí být na základě principu 

dobré správy konzistentní, tedy předvídatelná rozumem průměrného člověka (srov. § 4 a 

§ 13 o.z.).  

 

Pravomoc Kontrolního výboru ke kontrole obsahu periodika Naše Bohunice vyvěrá skrze 

činnost Redakční komise, resp. činnost ÚMČ Brno – Bohunice na úseku samostatné 

působnosti, kterým vydávání vlastního zpravodaje dozajista je. Z uvedeného vyplývá, že 

Kontrolní výbor nemá primárně pravomoc ke kontrole obsahu článků jednotlivých 

soukromých autorů, tato pravomoc je až sekundárně dána na základě konání či 

opomenutí ÚMČ Brno – Bohunice. Jinými slovy řečeno, aby mohl Kontrolní výbor splnit 

úkol zadaný ZMČ, musí prve posoudit otázku, zda Redakční rada svým rozhodnutím  

ze dne 23.04.2014 o publikaci předmětného článku neporušila Pravidla inzerce ve 

zpravodaji (dostupné na http://www.brno-bohunice.cz/cs/informace-aktuality/clanky-

is/pravidla-inzerce-ve-zpravodaji.html) – samotné rozhodnutí Redakční komise je pak 

nutno považovat za činnost ÚMČ Brno – Bohunice, neboť k dané problematice není 

kompetentní žádná jiná složka ÚMČ Brno – Bohunice. Přitom toto posouzení vychází  

ze zodpovězení otázky, zda propagovaná aktivita (vydání knihy) je komerčního či 

nekomerčního charakteru. 

 

Kontrolní výbor po seznámení se s obsahem knihy konstatuje, že předmětná kniha je 

nepochybně nekomerčního charakteru. Kniha samotná je rozsáhlá, věcně jde do hloubky, 

popisuje ucelenou historii Bohunic. Svými parametry se jedná o unikátní dílo, které  

ve vztahu k řešené problematice nemá obdoby. Významnou skutečností je, že autor dílo 

vydal na své vlastní náklady, tedy že snáší riziko, že na vydání knihy bude finančně 

tratný. Prodejní cena knihy v částce 290,- Kč se nalézá ve spodním průměru ceny 

srovnatelných knih (e.g. ČADILOVÁ, Olga. Líšnice: obec pod Orlickými horami, Maroli, 

Praha 2009 – cena 450,- Kč; Starý Poddvorov - dějiny obce (viz 

http://www.poddvorov.cz/informace-o-obci/historie/), 450 stran – cena 400,- Kč, PAPAJÍK, 
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David et al. Dějiny města Kelče, Alda, 445 stran – cena 260,- Kč, resp. po slevě e-shopu 

231,- Kč). Dále je patrný společenský přínos existence knihy. Na základě uvedeného je 

nutno dospět k jednoznačnému závěru, že vydání knihy „Z historie Bohunic“ autora  

Ing. Antonína Crhy nelze považovat za komerční, podnikatelskou aktivitu. Informování  

o vydání knihy ve zpravodaji Naše Bohunice tedy nemůže být považováno za sdělení 

komerčního charakteru, a tedy rozhodnutí Redakční rady o publikaci předmětného článku 

považuje Kontrolní výbor za rozhodnutí věcně správné. 

 

Nad rámec uvedeného Kontrolní výbor poukazuje na skutečnost, že vydání předmětné 

knihy koresponduje s obdobím před konáním komunálních voleb, vydání knihy lze tedy 

podřadit mezi PR aktivity politicky aktivního autora knihy (místostarosty MČ). Ačkoliv 

sama tato skutečnost není na závadu, neboť političtí konkurenti autora mohli konat 

obdobným způsobem (obdobná činnost není Kontrolnímu výboru známa) je nutno 

konstatovat jistou politickou necitelnost, když propagací knihy ve zpravodaji Naše 

Bohunice autor nepochybně sledoval propagaci vlastní osoby před volbami, protože mu 

nic nebránilo, aby předmětnou knihu vydal těsně po komunálních volbách. V tomto směru 

se ostatně nejedná o první spornou aktivitu uvedeného autora (viz bod 1. zápisu ze 3. 

zasedání Kontrolního výboru ZMČ Brno – Bohunice konaného dne 21.9.2011).  

Na základě této úvahy ponechává Kontrolní výbor své předcházející úvahy (viz bod 2. 

zápisu z 15. zasedání Kontrolního výboru ZMČ Brno – Bohunice konaného dne 

25.6.2014) na politické odpovědnosti Ing. Antonína Crhy. 

 

Uvedená problematika však jednoznačně poukazuje na nedostatky právního rámce 

činnosti Redakční komise informačního zpravodaje Naše Bohunice, neboť neexistuje 

souhrnný (byť interní) předpis, který by jednoznačně stanovil všeobecné podmínky 

uveřejňování informací ve zpravodaji Naše Bohunice. Status quo vyplývá z velké části 

z nepsaných pravidel, což zvyšuje náročnost selekce článků a informací určených 

k uveřejnění. Na základě této úvahy podrobí Kontrolní výbor činnost Redakční komise 

svému zvýšenému zájmu. 

 

ad b) Kontrolní výbor vychází z těchto skutkových zjištění: 

 Ing. Antonín Crha prodával knihu „Z historie Bohunic“ sám (vyjma distribuční sítě), 

 Ing. Antonín Crha prodával předmětnou knihu v bohunické kapli při akci „Noc kostelů“ 

dne 23.05.2014 (tuto akci na daném místě sám organizoval) a dále pak ve své 

kanceláři na ÚMČ Brno – Bohunice, 

 Ing. Antonín Crha není zaměstnancem ÚMČ Brno – Bohunice, v okruhu činností 

(resp. kompetenci) místostarosty MČ se nenachází prodej jakýchkoliv knih. 
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Pravomoc Kontrolního výboru je taxativně stanovena v ustanovení § 119 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích. Kontrolní výbor mj. plní kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo 

zastupitelstvo obce. Z logiky normy však plyne, že Kontrolní výbor nemůže být pověřen 

jakýmkoliv úkolem (např. kontrolovat čistotu obuvi občanů obce – jedná se o ryze 

soukromou záležitost občanů), nýbrž toliko úkolem souvisejícím s činností obce v širším 

smyslu slova (vyjma omezení vyplývajících ze samotného ustanovení § 119 zákona  

o obcích). Předpokladem k posouzení, zda má Kontrolní výbor pravomoc ke zjištění, zda 

prodej uvedené knihy v bohunické kapli a také v prostorách budovy úřadu MČ nenaplňuje 

podstatu vlastníkem těchto budov nepovoleného prodeje a zda nevykazuje takovýto 

způsob nabídky zboží rysy v Bohunicích zakázaného pochůzkového prodeje dle přílohy 

Tržního řádu města Brna, je posouzení otázky, zda uvedená činnost Ing. Antonína Crhy je 

přičitatelná činnosti obce v širším smyslu slova. 

 

Kontrolní výbor konstatuje, že předmětná kniha byla prodávána Ing. Antonínem Crhou 

jako soukromou osobou. O tomto závěru svědčí skutečnost, že uvedená činnost 

nespadala do jeho kompetencí jako místostarosty MČ. Místostarosta není ve vztahu  

k obci v pracovním nebo jiném obdobném poměru a nevztahují se na něj tedy povinnosti 

typické pro zaměstnance podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Z uvedeného tedy 

plyne jednoznačný závěr, že posuzovaná činnost není přičitatelná činnosti obce v širším 

smyslu slova a tudíž Kontrolní výbor nemá pravomoc ke splnění uloženého úkolu. 

 

Je však na politické odpovědnosti daného funkcionáře, jakým (účelným/neúčelným) 

způsobem tráví svůj čas výkonu funkce (funkcionář není povinen vykonávat svoji činnost 

24 hodin denně, jistě má nárok i na ryze soukromou činnost), tedy zda je posuzovaná 

soukromá činnost ve smyslu ustanovení § 83 odst. 1 zákona o obcích v souladu se zájmy 

občanů obce a zda uvedenou činností nebyla ohrožena vážnost funkce Ing. Antonína 

Crhy. O politické odpovědnosti rozhodují občané obce ve svobodných volbách. Osoba 

starosty obce jako jejího vrcholného představitele má podle ducha komunální legislativy 

občany obce spíše spojovat, než je rozdělovat. 

 

Nad rámec uvedeného Kontrolní výbor konstatuje, že posuzovanou činnost nelze 

subsumovat pod pojem pochůzkového prodeje ve smyslu ustanovení čl. 2 písm. i) 

nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává "Tržní řád", ve znění 

pozdějších nařízení, neboť absentuje znak aktivního vyhledání potenciálního uživatele 

zboží prodejcem bez předchozí objednávky, když podle osobního zjištění předsedy 

Kontrolního výboru Ing. Antonín Crha pasivně čekal, až jej potencionální zájemce o koupi 

knihy sám neosloví. Přitom uvedená aktivita při nabízení zboží či služeb je  
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pro pochůzkový prodej esenciálním znakem, čímž se uvedená skutková podstata liší 

kupříkladu od prodeje zboží na tržnici. 

 

Není-li uvedeno jinak, body programu byly schváleny všemi hlasy. 

 

 

                                                                        

 

 Mgr. Michal Kincl 

 předseda kontrolního výboru 

 


