
Zápis z í3. zasedánĺ Kontrolního výboru ZMč Brno_Bohunice
konaného dne 29. sľpna 20í6

Přítomni: Mgr. M' Kincl, lng. R. Chytil, MUDr., P. Múdry
omluvena: RNDr. l. Šafránková
Dále po dobu projednávánĺ bodu 2. přítomna referentka odboru majetkového a kontroly
ÚMČ grno-Bohunice, paní lng. Jana Florianová.

1. Kontľola střetu zĄmú dle bodu 7) usnesení Xl. zasedání Zastupitelstva MČ
Brno_Bohunice konaného dne 23.06.2016 (pokračování jedná ni z 12. zasedání
KV, bod 1.)

Kontrolní výbor na základě bodu 7) usnesení Xl' zasedání Zastupitelstva MC Brno-
Bohunĺce konaného dne 23.06.2016 konstatuje, že nebylo porušeno ustanovení $ 83
odst.2 zákonać,' 12812000 sb., o obcích a ustanovení $ 3 odst. 1 ,2zákona č. 159/2006
Sb', o střetu zájmŮ, a to ačkoliv pan lng. Antonín Crha, starosta MČ Brno-Bohunice
neohlásil střet zájmů.

KV poŽádal právničku MČ k zodpovězení následujících právních otázek:
1. Lze podřadit jednání podle ustanovení s 166 o.z. pod zákonné zastoupení právnické

osoby (můŽe zastupovat člen spolku spolek na základě zákona)?
2. Splňuje angažmá člena spolku, který není statutárním orgánem spolku a který jedná

v rozsahu obvyklém vzhledem k jeho zaŕazení nebo funkci Ve spolku, definici
zastoupení na základě zákona podle ustanovení $ 83 odst. 2 zákona č,. 128l2ooo
Sb., o obcích?

3. Dopadá ustanovenĺ $ 83 odst' 2 zákona č,. 128t2ooo Sb., o obcích a ustanovení
$3odst. 1,2 zákona č' 159/2006 Sb., o střetu zájmŮ na situace, kdy je zájem
na eliminaci střetu zájmŮ toliko ohrožen a nedošlo současně k realizaci zvýhodnění
soukromého zĄmu (tedy poruše zájmu na eliminaci střetu zźimŮ)?

KV obdrŽel od paní JUDr. Michaely Kučerové, právničky ÚľrĺČ grno-Bohunice níŽe
uvedenou odpověd' s následující notifikacĺ: ,,Jde o mŮj právnĺ názor na záležitost,
souvisejĺcí s panem starostou, tj. mým nadřízeným. Mohu být proto v této věci podjatá.,,

,,odpovědi na otázky Kontrotního výboru ZMČ zastané e-maitem 11.07.2016

otázka ad 1) a současně ad 2)
Podle ustanovení s 166 občanského zákonĺku právnickou osobu zastupujĺ jejĺ
zaměstnanci v rozsahu obvyktém vzhledem k jejich zařazenĺ nebo funkci, přitom
rozhoduje stav, jak se jeví veřejnosti. Co je stanoveno o zastoupenĺ právnické osoby
zaměstnancem, platí obdobně pro zastoupení právnické osoby jejĺm čIenem nebo členem
jiného orgánu nezapsaného da veřejneho rejstříku.

Podle dťlvodové zprávy k občanskému zákonĺku (viz pubtikace ,,Nový občanský zákonĺk
s aktualizovanou dČlvodovou zprávou a rejstřĺkem", autor prof. Dr. JtJDr. Karel Etiáš a kot",
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nakladatelství Sagit, a.s., 2012, str. 131) ,,není vyloučeno, aby za právnickou osobu jednal

ijejí člen nebo člen orgánu právnické osoby, kteý není statutárnĺ".

Podte mého názoru z výše uvedeného zákonného ustanovenĺ i dŮvodové zprávy k němu
je zřejmé, že člen spolku mŮže na základě zákona spolek zastupovat.

ĺJstanovení s 83 odst. 2 zákona o obcích se nezmiňuje o rozsahu zastoupenĺ právnické

osoby. Mám za to, že pocl zastoupenĺ ,,na základě zákona", zmĺněné v uvedeném

ustanovenĺ zákona o obcĺch, lze zahrnout i zákonné zastoupenĺ spolku členem spolku

ve smyslu s í66 oz, i kdyŽ člen spolku zastupuje spolek v omezeném rozsahu.

otázka ad 3)

Podte ustanovení$ 83 odsŕ. 2 zákona o obcĺch je člen zastupitelstva povinen upozornit

na svoji možnou podjatost (a vyvarovaŕ se sŕřeŕu zájmŮ soukromých na straně jedné a
veřejných na straně druhé) pokud u zastupitele skutečnosti nasvědčují tomu, ,, že by jeho

podĺt na projednávánĺ a rozhodovánĺ určité zélležitosti v orgánech obce mohl znamenat

výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blĺzkou, pro fyzickou nebo právnickou

osobtl, kterou zastupuje na záktadě zakona nebo plné moci (střet zájmŮ)^'

IJvedené ustanovení počĺtá s povinnou reakcĺ (podjatého) zastupitele na potencionální

střet zájmťl. Na zélktadě předmětného zákonného ustanovenĺ by měla být možnost střetu

zájmů vyhodnocena (předjĺmana) se zřetelem ke konkrétnĺm skutečnostem, vztahujĺcím
se k určité záležitosti, o které má být následně rozhodováno. (Podle mého názoru tak

nejde jen o to, ,,zda" se projednávaná záležitost zastupitele a dalších uvedených osob

týká, ale ,jak" se jich týká)

Jesttiže pro vznik povinnosti zastupitele upozornit na možný střet soukromého zájmu
zastupitele a veřejného zájmu (kteý má zastupitel upřednostňovat z titulu své funkce)

musí existovat skutečnosti nasvědčující, že by podĺl na projednávání a rozhodování určité

zátežitosti mohl znamenat výhodu pro zastupitele nebo pro uvedené osoby, pak
z uvedeného vyvozuji např. následujĺcí:
1) měI by být známý a specifikovaný zájem, podřaditelný pod pojem ,,veřejný zájem", kteý
by moht být prosazovánĺm soukromého zájmu ohrožen, a na jehož Úkor by měla být

eventuálně zĺ skána,,Výhoda,.

Pokud žádný zájem nenĺ (před projednáváním a rozhodováním určité záležitosti)
propagován jako ,,veřejný zájem"(přĺpadně není zveřejněn žádný jiný zájem), podle mého
názoru nelze bez dalšĺho předjĺmat střet zájmil'

Nelze vytoučit ani to, že zastupitel (nebo určitá skupina nebo skupiny) může nahlíŽet
na zájem, kteý mŮže být jiným zastupitelem (určitou skupinou nebo skupinami)
posuzován jako soukromý, jako na zájem podřaditelný pod pojem ,,veřejný zájem", a to
zejména v situaci, kdyŽ (jiný) zájem nenĺ jako ,,veřejný zájem" propagován nebo označen,
případně není veřejně prezentován vůbec.

2) měla by bvt definovatelná výhoda, ktera by mohla vzejĺt konkrétnĺ osobě
z projednavané a rozhodované záležitosti (ne z projednávánĺ a rozhodovánĺ věcí
v budoucnu).
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J U Dr. Michaela Kučerová''

Na uvedenou právnĺ problematiku dopadajítyto právní předpisy:
. s 83 odst. 2 zákona ć,' 12812000 sb., o obcĺch: ,,Člen zastupitelstva obce, u něhoŽ

skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování uröité
záleŽitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj
samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou
zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto
skutečnost před zahájením jednání orgánu obce, který má danou záleŽitost
projednávat."

. s 3 odst. 1, 2 zákona ć,. 15912006 Sb., o střetu zájmŮ: ,,(1) Dojde-li ke střetu
veřejného zĄmu se zájmem osobnĺm, nesmí veřejný funkcionář upřednostňovat
svůj osobní zĄem před zájmy, které je jako veřejný funkcionář povinen prosazovat
a hájit' osobním zájmem se pro účely tohoto zákona rozumí takový zájem, kteľý
přináší veřejnému funkcionáři osobní výhodu nebo zamezuje vzniku případného
sníŽenĺ majetkového nebo jiného prospěchu. (2) Veřejný funkcionář nesmí ohrozit
veřejný zájem tím, Že a) vyuŽije svého postavení, pravomoci nebo informacĺ
zĺskaných při výkonu své funkce k získání majetkového nebo jiného prospěchu
nebo výhody pro sebe nebojinou osobu..."

Kontrolní výbor vychází z těchto skutkových zjištění:
. Pan lng. Antonĺn Crha zastupuje spolek MPHC, z.s. na základě zákona.
o Pan lng. Antonín Crha při projednávání stanoviska a při hlasování č. 3ĺ12

o stanovisku ke změně Územního plánu města Brna na X. zasedání ZMČ Brno-
Bohunice dne 27 .4.2016 neohlásil moŽný střet zájmů, a to ačkoliv byl k tomu povinen.

. Členové zl\AC Brno-Bohunice v době projednávání stanovĺska a hlasování o moŽném
střetu zájmÜ věděli' tato skutečnost je předmětem kuloárních debat jiŽ několik let.

Prve KV zkoumal, zda pan lng' Crha zastupuje spolek MPHC, z.s. Pan lng. Crha vykonává
funkci pokladníka tohoto spolku. Podle ustanovení s 166 odst. 1 o.z. platí, Že právnickou
osobu zastupují její zaměstnanci v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich zařazenĺ nebo
funkci; přitom rozhoduje stav, jak se jeví veřejnosti. Co je stanoveno o zastoupenĺ právnické
osoby zaměstnancem, platí obdobně pro zastoupení právnické osoby jejím členem nebo
clenem jiného orgánu nezapsaného do veřejného rejstřĺku. Zákonným zástupcem právnické
osoby mohou být vedle členů statutárního orgánu její zaměstnanci či ölenové na základě tzv.
zástupčĺho oprávnění1. Pan lng. Crha zastupuje spolek MPHC, z.s. na základě zákona.

KV dále zkoumal, zda měl pan lng. Crha povinnost ohlásit na předmětném jednání možný
střet zájmů. Zákonná úprava stanoví' Že i při jen potencionální moŽnostĺ střetu zájmů je
dotčený clen zastupitelstva povinen takovou skutecnost vŽdy sám předem sdělit orgánu, kde

'LAVlcKÝ, Petr a kol. občanský zákoník l. Obecná část (5 ]_-654). 1' vydání. Praha: Nakladatelství C. H' Beck,
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má být za jeho aktivní účasti daná záleŽitost projednávána2. Dotčený funkcionář je tedy
povinen konat i při náznaku ohroŽení zájmu na eliminaci střetu zájmŮ, i kdyŽ k realizaci
zvýhodnění soukromého zĄmu nedochází. Předmětné hlasování mohlo znamenat

MPHC z.s. kt ě tohoto hlasování mohl olek rea
svůi záiem v dotčené lokalitě íodlišnÝ od snéhn vrll lžití rizemí\ - tí knm VŚ2 ení řečeno
Že uvedený soukromý záiem není souladnÝ se záimem veřeiným, k opačnému závěru nemá
KV Žádnou indicii. Je však dána minimálně potencionální moŽnost střetu zĄmŮ. Pan lng
Crha měltedy povinnost ohlásit na předmětném jednání moŽný střet zájmů, coŽ neucinil

Konecně KV zkoumal ratio legis dotčené právní Úpravy' Tento tkví v první řadě
v transparentnosti jednotlivých zĄmŮ (veřejných a soukromých), v druhé řadě
v upřednostnění zájmu veřejného před zájmem soukromým. Tento závěr podporuje fakt, Že
podle zákonné úpravy má člen zastupitelstva povinnost případný střet zájmů toliko ohlásit, a
poté můŽe o předmětné záleŽitosti hlasovat, tedy nemŮŽe být právně omezen na svém
hlasovacím právu i při flagrantním střetu zĄmŮ. K tomu víee viz Stanovisko odboru dozoru a
kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č,. 8ĺ2011 3, které uvádí: ,,Jinak řečeno clen
zastupitelstva, kteý je ve střetu zajmťt, má právo učastnit se jednánĺ a hlasovat, a závisí
pouze na jeho úvaze (na jeho morálnĺm postoji a politické odpovědnosti), zda
se projednávanĺ ci hlasování opravdu zÚčastnĺ. TeŽiště celéľlo ustanovenĺ tedy spočĺvá _
ostatně jako u obdobných ustanovenĺ krajského zřízení (s 34 odst' 3), zákona o hlavním
městě Praze ($ 57 odsŕ. 5) i zakona o střetu zájmŮ ($ 8), která ovšem možnost rozhodnout
o vyloučení nebo o existenci dťtvodu pro vyloučenĺ vťlbec neobsahujĺ _ ,,poL)ze''
V oznamovací povinnosti clena zastupitelstva obce a v možnosti přĺslušného organu
deklarovat, zda v daném případě střet zéljmŮ skutečně shledal, nikoli však v možnosti
zabránit svému clenovi v Účasti na jednání a na rozhodování'"

KV dospěl k závěru, Že členové ZMC Brno-Bohunice v době projednávání stanoviska a
h|asovánĺ o moŽném střetu zájmť: věděli, tedy transparentnost zájmu veřejného a
soukromého dána byla. ostatně z tohoto důvodu se také zástupce ToP 09 (pozn. předseda
KV) hlasování zdrżel. obdobně se předmětného hlasování zdrŽeli vŠichni zástupci ANo
2011, všichni zástupci oDS byli proti schválení návrhu. Hlasování ć,. 3ĺ12 se oproti jiným
zjevně vymyká hlasováním jednotlivých zastupitelů. Nelze taktéŽ ponechat stranou, Že
předmětný moŽný střet zájmů je předmětem kuloárních debat jiŽ několik let a několikrát byl
zmíněn při jednání orgánů MČ Brno-Bohunice. Konecně ani nebyl hlas pana lng. Crhy
v předmětném hlasování rozhodující' Z uvedeného je patrné, Že ačkoliv pan lng. Crha
neohlásil moŽný střet zájmů, smysl ustanovení $ 83 odst. 2 zákona č' 128/2000 Sb.,
o obcích a ustanovení $ 3 odst' 1 ,2zákona č,' 159ĺ2006 sb., o střetu zájmŮ porušen nebyl'
Nenítedy dána protiprávnost uvedeného činu (neohlášení střetu zá1mŮ).

Vzhledem k veřejné známosti informace, Že pan lng. Crha zastupuje spolek MPHC, z.s',
se jeví jako krajně nepravděpodobné, że by se snaŽil na předmětném jednání tuto informaci
utajit. Soucasně vzhledem ke skutečnosti, Že pan lng. Crha jako starosta MC předmětnou

'Záko, o obcích: komentář. Praha: Wolters Kluwer,20L5. Komentáře Wolters Kluwer. lsBN 978-80-7478-758-
4.
3 Dostupné na adrese: http://www.mvcr.cz/odkŁlsoubor/c-8-2o1]"-ke_Stretu-zajmu-clena-zastupitelstva-obce-
B3-odst-pdf.aspx
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schůzi osobně řídil, se jeví jako krajně pravděpodobné, Že na ohláŠenĺ moŽného střetu
zájmŮ prostě zapomněl'

Na základě výše uvedeného se tedy KV nedomnívá, že byl spáchán přestupek podle
ustanovení $ 46 odst. 1 zákona c.200ĺ1990 Sb., o přestupcĺch.

Schváleno všemi hlasy přítomných

2. Kontľola činnosti v samostatné působnosti odboľu majetkového a kontroly
ohledně pľovádění kontroly činnosti Mc Brno-Bohunice v samostatné
působnosti

Referentka Odboru majetkového a kontroly, paní lng. Florianová představila KV kontrolnĺ
činnost zejména spočívající v řídící kontrole, kontrole dotací, příspěvkových organizací a
kontrole podle zákona o cenách' KV se zaměřil na systematičnost prováděné kontroly,
tedy na skutečnost, zda existuje kontrolníplán, a na metody prováděné kontroly'

KV konstatuje, Že nastavenísystému kontroly nevykazuje systémových chyb

Schváleno všemi hlasy přítomných

3. Stanovenĺ termínu 14. zasedání KV

Další jednánĺ KV bude v pondělí 14. listopadu 2016 v 16:30 hodin na ÚIĺČ srno-
Bohunice. Předmětem dalšího jednání bude kontrola nakládání MČ s odpady.

Schváleno všemi hlasy přítomných

Zapsal: M. Kincl

Mgr. Michal Kincl
předseda Kontrolního výboru ZMČ Brno-Bohunice
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