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Vyjádření jednatele pověřeného řízením společnosti k interpretacím Zprávy z 

externího auditu vypracovaným a zveřejněným Městskou organizací ANO na 

jejich facebooku z 18. 10. 2016: 
 

 

Na úvod:  

 

Zpráva z externího auditu za období 2012 – 2015 Českokrumlovského rozvojového fondu, 

spol. s r.o. zpracovaná auditorskou společností B.D.O. Audit s. r. o. byla v říjnu 2016 velmi 

svérázně interpretována Městskou organizací ANO a tento výklad závěrů auditu uveřejněn ne 

jejich facebookových stránkách byl rovněž poskytnut statutárním zástupcům města Český 

Krumlov. Na základě jejich výzvy je zpracováno toto vyjádření.   

 

VŠECHNA „ZJIŠTĚNÍ ANO“ JSOU ÚČELOVĚ TEXTOVĚ POUPRAVENÁ, ABY 

BUDILA DOJEM VELKÉ ZÁVAŽNOSTI NEDOSTATKŮ A HOZENÁ DO JEDNOHO 

PYTLE – AŤ JSOU AUDITOREM OZNAČENÁ JAKO S NÍZKOU VÝZNAMNOSTÍ 

(ZELENÁ), STŘEDNÍ (ŽLUTÁ) NEBO VYSOKOU (ČERVENÁ) – TY JSOU VE 

ZPRÁVĚ TŘI, Z TOHO JEDNU NENÍ MOŽNÉ OZNAČIT JAKO ZÁVADU 

(ZTRÁTOVOST STŘEDISEK), TJ. SPÍŠ PŘÍSPĚVEK DO DIKUZE A I TY DVĚ DALŠÍ 

JSOU VELMI SPORNÉ Z HLEDISKA MÍRY ZÁVAŽNOSTI 

 

Prodej nemovitostí nemá žádné směrnice. Čím se tedy řídí? (str. 48) 

Prodej nemovitého majetku upravují stanovy, resp. zakladatelská listina společnosti. Každý 

prodej nemovitosti je schvalován valnou hromadou (radou města) na základě návrhu 

jednatelů společnosti. Aby mělo i MZ přehled o záměru prodeje konkrétního majetku, musí být 

tento součástí podnikatelského plánu společnosti, který schvaluje po projednání v DR a ZM 

valná hromada. Každý významnější majetek je prodáván na základě otevřeného výběrového 

řízení formou výzvy k podání nabídek, v posledních letech realizované byty v panelových 

bytech nebo garáže prostřednictvím realitních kanceláří. 

  

Výběr nájemníků nebytových prostor není zdokumentován a nemá pravidla (str. 47) 

Drsná dezinterpretace výstupů auditu. Zjištění se netýká NEBYTOVÝCH prostor, ale prostor 

BYTOVÝCH a i u nich to není o absenci pravidel, ale pouze o jejich doplnění a propracování. 

Pronajímání nebytových prostor se řídí interními pravidly schválenými RM.  

 

Výběr nájemníků bytových prostor není projednáván jednateli (str. 47) 

Není pravda. Dle stávajících zakladatelské listiny (a dříve i stanov), které schvaluje 

zastupitelstvo města, schvalování pronájmů bytů (i „nebytů“) na dobu delší než jeden rok (a 

kratší než 10 let) je v kompetenci jednatelů (rozhodnutí alespoň dvou jednatelů), na dobu 

určitou do jednoho roku v kompetenci jednatele pověřeného řízením společnosti (dříve 

ředitele-jednatele). Tyto pronájmy, které byly v kompetenci „ředitele-jednatele“, nebyly nikdy 

předmětem jednání jednatelů a tudíž ani zápisu z něj. 

 

Vnitřní pravidla pro zadávání veřejných zakázek jsou z roku 2013, přitom v roce 2014 

došlo ke změně zákona, na který do dnes není vnitřní směrnice aktualizována. Toto je 

řádné řízení společnosti? (str. 63) 
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Ano, toto je nedostatek, ale je nezbytné uvést, že po dobu, kdy byly zákonem sníženy limity 

„velkých zakázek“, firma respektovala zákon a auditorem nebylo zjištěno, že by se zadávalo 

v praxi podle interních pravidel v rozporu se zákonem. Proto také ZA píše o nízké 

významnosti závady. 

  

12 zakázek nad 200 tis. Bylo realizováno bez výběrového řízení (str. 64) 

Zde se dle auditora jedná o významnou závadu, ale v tabulce na str. 61 je zdůvodnění fondu, 

které jasně popisuje, jak a proč bylo u každé jednotlivé zakázky postupováno. A hlavně: u 

jmenovaných zakázek NEMUSELO BÝT REALIZOVÁNO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ, A TO NEJEN 

PODLE PLATNÝCH INTERNÍCH PRAVIDEL, NATOŽ PODLE ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ 

VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. 

 

Porušení zásad transparentnosti rovného zacházení a zákazu diskriminace v souladu s § 

6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách poskytnutím neoprávněné výhody 

jednomu uchazeči (str. 65). 

Stačí si přečíst, co je ve zprávě 

 

Podezření na účelové dělení zakázek (str. 65) 

Dtto viz předchozí bod, navíc jde o velmi problematické a obtížně v praxi realizovatelné 

opatření 

 

Navyšování smluvních cen bez zdůvodnění (str. 66) 

Jedná se o dva případy, u kterých chybí zdůvodnění víceprací. U rekonstrukce synagogy 

navýšení ceny díla (13,480 mil. Kč) z důvodu víceprací o 83tis. (t. o 0,6%), u obnovy průčelí 

Na Fortně domu zvýšení smluvní ceny z 325tis. Na 388tis.Kč. 

 

Podklady k jedné kompletní zakázce nebyli auditorům vůbec dodány!!! (str. 66) 

Ano, došlo bohužel ke ztrátě dokumentace k výběru dodavatele stavebních prací k 

jedné zakázce, což je hrubý nedostatek, na druhé straně se jednalo o rekonstrukci nebytového 

prostoru na Latránu (bistro Kolektiv), na kterou se podařilo získat jen jednu nabídku, ostatní 

byly omluvy z důvodů nedostatečných kapacit. Jednalo se o zakázku v objemu 700 tis. Kč 

realizovanou českokrumlovskou firmou Povltavská stavební s.r.o., kde Smlouva o dílo, 

objednávky, fakturace vč. výkazů provedených prací jsou naprosto kompletní a je 

zkontrolovatelné, že v důsledku všech věcí byl hospodárně zrealizován nový nebytový prostor 

přinášející nejen finanční užitek.  

 

Rada se zajímá o chod ČKRF 3x ročně (str. 69) 

Dle auditora nejde o závadu, nejde o porušení čehokoliv stanoveného. 

 

Schůzek jednatelů bylo v roce 2015 deset. Ani ne jednou měsíčně!!! (str. 71) 

Dle auditora nejde o závadu, nejde o porušení čehokoliv stanoveného. 

 

Dozorčí rada nedostává od jednatelů požadované informace. Toto rada města toleruje!!! 

(str. 73) 

Bylo řešeno na úrovni Valné hromady a to opakovaně, s jasnou snahou zlepšit komunikaci a 

spolupráci mezi jednotlivými články řízení, kontroly a vedení.  
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Realizované projekty Fotoateliér Seidel, Synagoga, Schieleho domek - vše ztrátové (str. 

38) 

Velmi diskutabilní zjištění vysoké významnosti. Ztrátovost některých středisek není důsledkem 

špatné péče jednatelů, ale obchodně ekonomické strategie firmy (schváleno v 

původní koncepci firmy, i v její aktualizaci v roce 2013 a každý rok v podnikatelském plánu). 

 

Město Český Krumlov schválilo pouze tyto vnitřní směrnice: pravidla zadávání zakázek 

2013, interní pravidla odměňování 2014. Víc nic. Takto se rada města v roli valné 

hromady stará o majetek města (str. 79) 

 

Nikde není psáno, jaká interní pravidla schvaluje rada, jaká jednatelé či ředitel. Ve výčtu 

chybí klíčová pravidla pronajímání nebytových prostor, které schválila rada. Doporučení je 

možné respektovat, ale je to věc názoru. Proto máme obchodní společnost, abychom s každou 

drobností nechodili do rady. 

 

Dva jednatelé schvalují výběr malé zakázky nad 500 tis Kč. Ředitel sám do výše 500 tis. 

Kč!!! 

Ano, ale tuto kompetenci nemá ředitel, ale jednatel společnosti s hmotnou i trestně-právní 

zodpovědností za svá rozhodnutí, vč. náhrady škody v plné výši. Například ředitelé škol mají 

podobné pravomoci a žádnou takovouto zodpovědnost nemají, resp. mají do výše 3,5 násobku 

svého platu za způsobenou škodu třeba jeden milion. 

 

Mimo nález auditu se ptáme. Jak je možné, že zastupitelstvo (veřejně přístupné) 

rozhoduje o prodejích pozemků o velikosti 5m2 a o prodejích domů v centru rozhodnou 

2 jednatelé!!! 

O prodeji 5m2 nerozhodují v ČKRF jednatelé, ale rada města ve fci VH, jednatelé prodej jen 

realizují uzavřením kupní smlouvy. 

 

ANO na závěr: Soudný člověk nedokáže na tyto nálezy reagovat slovy „Audit 

Českokrumlovského rozvojového fondu neshledal žádná zásadní pochybení“ Nebo vy 

snad ano? My tedy rozhodně ne! 

 

Jednatel na závěr: soudný člověk nedokáže pochopit, jak je možné takto účelově 

dezinterpretovat fakta a skutečnosti, nesoudný možná ANO… 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Reitinger 

jednatel pověřený řízením společnosti 

Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o. 

  


