
Nějak se ztrácíš má lásko-audite. ,aneb kam „opravdu“ kráčíš Krumlove. 

 

Trpělivě jsme čekali, jak rada města naloží s výsledky auditu ČKRF. Audit byl 

hotový koncem července a očekávali jsme od rady města, která si vzala audit do 

své gesce ,že seznámí zastupitelstvo a následně i veřejnost se závěry k výstupům 

auditora. 

Ani program zastupitelstva v srpnu a dalšího 4. října neosahoval jakýkoliv závěr 

či výstup k výsledkům  z auditu. 

Na zastupitelstvu dne 4.10. vznesl náš zastupitel dotaz ,zda lze očekávat od rady 

města=valné hromady ČKRF stanovisko, závěry .Dozvěděli jsme se od pana 

místostarosty, že audit je příznivý, s malými  problémy a že vše je v kompetenci 

jednatelů a tudíž RM nemá co zastupitelstvu či veřejnosti sdělit. Opravdu je tak 

dobré? Uvádíme  příklady výstupů z auditů: 

1-Výběr nájemníků nebytových prostor nemá pravidla a ani není zdokumentován 

.Znamená to tedy, že určitá osoba v ČKRF přiděluje nebytové prostory dle jeho 

libovůle? 

2-Dvanáct zakázek nad 200 tis Kč, které měly  projít výběrovým řízením bylo 

přiděleno bez výběrového řízení, přičemž byly prokazatelně porušeny interní 

pravidla .Dokonce bylo zjištěno ,že u jedné zakázky se nepodařilo dohledat ani 

potřebné zadávací podklady(kavárna Kolektiv-Latrán 13) 

3-Některé zakázky byly děleny tak, aby nemuseli projít výběrovým řízením 

4-Auditoři se dále domnívají, že při komunikaci s jednotlivými uchazeči existuje 

riziko porušení zásad transparentnosti, či rovného zacházení a zákazu 

diskriminace v souladu s paragr. 6 zákona č. 137/2006 sb. O veřejných zakázkách 

poskytnutím neoprávněné výhody jednomu uchazeči. 

Tedy prvek klientelismu? 

5-Realizované několika milionové projety ČKRF: Synagoga, Foto Seidl a domek 

Schiele jsou dlouhodobě ztrátové .Auditor zde z nejvyšším důrazem upozorňuje 

na povinnost jednatelů společnosti v souvislosti neplněním „péče řádného 

hospodáře“, dle ustanovení obchodního zákoníku. 

Kladný výsledek hospodaření společnosti je realizován příjmy nájemného a 

z parkování. Tak to by si město asi umělo zvládnout i samo. 



6-Pravidla pro zadávání veřejných zakázek nejsou od roku 2014 aktualizována 

7-Pro účely prodeje nemovitostí ve správě ČKRF(majetku města) nejsou 

vypracovány žádné směrnice, či vnitřní předpisy. Znamená to tedy, že lze 

prodávat majetek města dle osobní úvahy jednotlivce? 

7-Dozorčí rada společnosti, která má ze zákona definované pravomoci a 

odpovědnost nedostává požadované materiály od vedení společnosti a pokud 

ano, tak po několikerých urgencích a se značným zpožděním. 

8-Z posouzení pronájmu bytů bylo zjištěno ,že některé pronájmy byly rozhodnuty 

mimo jednání jednatelů. 

 

Považujeme tento výčet za dostatečný k tomu, aby Rada města za účasti 

zastupitelů k těmto, ale i ostatním výstupům přijala příslušná stanoviska a 

nápravná opatření a vyvodila i závěry k zodpovědným osobám .A s těmito kroky 

seznámila i občany města Český Krumlov. 

Závěrem již nyní můžeme konstatovat, že audit společnosti ČKRF potvrdil ty 

skutečnosti a poměry ve společnosti ČKRF, o kterých se dlouhodobě mluvilo a 

jen nebyla vůle tyto věci pojmenovat a  řešit. 

Plníme tímto náš závazek k občanům, kteří nám dali své hlasy a dotáhneme celou 

tuto záležitost do konce. Můžeme i našim příznivcům sdělit, že klacků pod 

nohami bylo dosti. 
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