
Sdělení starosty a místostarosty města Český Krumlov k tiskové zprávě 

Místní organizace ODS a ČSSD Český Krumlov ze dne 24. 10. 2016 

 

Místní organizace ODS a ČSSD Český Krumlov vydaly dne 24. 10. 2016 společnou 

tiskovou zprávu k výsledkům auditu městské společnosti Českokrumlovský rozvojový fond 

spol. s r.o. (dále jen ČKRF). 

Vzhledem k tomu, že tvůrci tiskové zprávy viní „nejužší vedení města“, to jest starostu 

a místostarostu, z „porušení principů řízení města“, považujeme za důležité se k tomuto 

obvinění a k tvrzením uvedeným ve zprávě vyjádřit. 

Hlavním smyslem našeho vyjádření, je poskytnout veřejnosti doložitelná fakta o tom, 

jak bylo vedením města nakládáno se Zprávou o externím auditu ČKRF.  

Není pravdou, že „audit byl hotov v červnu“ a „zastupitelé dostali audit až na podzim 

letošního roku“. Zprávu o auditu obdržel tajemník Městského úřadu Český Krumlov, jenž byl 

zastupitelstvem určen za administrátora a radou města určen kontaktní osobou za Český 

Krumlov pro styk s auditorskou firmou, e-mailem 21. 7., v tištěné podobě 29. 7. Auditorskou 

zprávu jsme si měli možnost přečíst v prvém srpnovém týdnu, kdy tajemník čerpal dovolenou. 

Vzhledem k tomu, že audit nezjistil závady takového druhu, které by vyžadovaly bezodkladné 

svolání valné hromady společnosti, navíc v období dovolených, dohodli jsme se hned 

v následujícím týdnu na pravidelné poradě vedení, že předáme kopie zprávy o auditu do rukou 

zastupitelů na nejbližším zasedání zastupitelstva města. To bylo také 25. 8. učiněno. Tímto 

krokem jsme považovali za zcela dostatečné splnění základní informační povinnosti vůči 

zastupitelům města, kteří o zadání auditu defacto rozhodli. Na program srpnového jednání 

zastupitelstva města nebyl zařazen žádný bod ani usnesení ohledně projednání výsledků auditu, 

právě z důvodu, aby zastupitelé měli dostatek času k prostudování zprávy. Zpráva byla navíc 

předána ve fyzické podobě, která je ke čtení a studiu podkladů příjemnější. 

Ode dne předání zprávy zastupitelů jsme nezaznamenali od žádného zastupitele či člena 

rady jakoukoliv reakci, podnět či dotaz k auditorské zprávě. Rovněž nemá úřad jedinou výhradu 

k tomu, že by některý ze zastupitelů neměl zprávu k dispozici. 

Poprvé na zasedání zastupitelstva 4. 10. se na audit ČKRF a jeho projednání v orgánech 

města dotázal zastupitel Libor Janouch, následně z veřejnosti p. Milan Hodboď. Panu 

zastupiteli bylo odpovězeno místostarostou, že audit nezjistil žádné zásadní pochybení, ale že 

auditorská zpráva bude projednána nejprve v radě města (pozn.: ve výkonu valné hromady) a 

následně v městském zastupitelstvu. Kromě toho v příštím týdnu (pozn.: v týdnu od 10. do 16. 

10.) město zveřejnění tiskovou zprávu města o výsledcích auditu. Podotýkáme, že zveřejnění 

tiskové zprávy města Český Krumlov prostřednictvím tiskové mluvčí je zcela běžným a 

standardním způsobem. Tento postup na jednání zastupitelstva potvrdil veřejně rovněž starosta 

v odpovědi na dotaz Milana Hodbodě. Žádný z přítomných zastupitelů (včetně těch, kteří 

jsou podepsáni pod tiskovou zprávou ODS a ČSSD ČK) nevznesl k postupu jedinou výhradu, 

byť jen komentář. 

Tisková zpráva města Český Krumlov k výsledkům auditu byla vydána a zveřejněna 13. 

10. kanceláří starosty společně s Manažerským shrnutím ze Zprávy o externím auditu ČKRF, 

ve kterém auditorská firma shrnula na pěti stranách základní zjištění z provedeného auditu. 

Tisková zpráva města k auditu, pokud jde o hodnocení výsledku auditu, poměrně striktně 



vycházela z manažerského shrnutí auditora a bylo v ní zcela jasně uvedeno, že auditorskou 

zprávou se bude zabývat rada města ve funkci valné hromady ČKRF na jejím nejbližším 

zasedání. Na tom by mělo být rovněž rozhodnuto, jak bude s výstupy auditu naloženo a jaká 

budou přijata nápravná opatření ke zjištěným nedostatkům. Musíme se proto ohradit proti 

tvrzení, že tento postup „porušuje principy řízení města“. V tiskové zprávě města byly pouze 

uvedeny závěry z Manažerského shrnutí a pokud chce kdokoli tyto závěry napadnout, ať si 

k tomu najde jinou cestu, nikoli osočování představitelů města z „morálního střetu zájmů“. 

V době vydání tiskové zprávy ODS a ČSSD již obdrželi všichni zastupitelé informaci 

ohledně konání rady 31. 10. a zastupitelstva 16. 11., kde bude zpráva projednána. Je tedy 

evidentní, že starosta a místostarosta se chtějí výsledky auditu dále věnovat a tvrzení, že 

zastupitelé nemají možnost diskuze, je účelové.  

S odstupem času dnes shledáváme, že jsme situaci kolem auditorské zprávy podcenili. 

Měli jsme svolat valnou hromadu ČKRF v září a věnovat se v tomto měsíci kromě finalizace 

strategického plánu města i vyhodnocení zprávy o auditu. Za toto „manažerské selhání“ se 

omlouváme.  

Za smutné považujeme rozhodnutí koaličních partnerů, včetně třech kolegů z městské 

rady za ODS a ČSSD, že řeší svůj nesouhlas s kroky starosty a místostarosty vydáním tiskové 

zprávy, aniž by předtím alespoň jedinkrát či jakkoliv téma auditu a městem vydané tiskové 

zprávy otevřeli.  

 

26. 10. 2016 

 

Mgr. Dalibor Carda, starosta     Ing. Josef Hermann, místostarosta   

město Český Krumlov 

 


