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odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 
náměstí Hrdinů 1634/3 
Praha 4 
140 21 
 
Č. j. MV- 59406-5/ODK-2016 

Praha 27. května 2016 
 
 

 
Závěr šetření 

 
Dne 18. dubna 2016 byl zdejšímu odboru postoupen Váš podnět o přezkum 

zákonnosti ve 4 situacích, citace:…  
1. „Svévolné měnění zápisu o jednání zastupitelstva, 
2. Střet zájmů?, 
3. Podivné selhání techniky při vystoupení kritika, 
4. Zřejmě úmyslné znemožňování účasti občanů na zasedání zastupitelstva“. 

 
Vaše podání bylo vyhodnoceno jako podnět k provedení kontroly výkonu 

samostatné působnosti ve smyslu ustanovení § 129a zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ zákon o obcích“). 
Na základě žádosti Ministerstva vnitra adresované městu Uherský Brod, obdržel 
odbor veřejné správy a kontroly vyjádření pana Ing. Patrika Kunčara, starosty města 
(dále jen „starosta města “). 

 
Ad 1) Svévolné měnění zápisu o jednání zastupitelstva 

V první části Vašeho podání žádáte o prozkoumání, nápravu a případné potrestání 
odpovědných osob za zřejmé upravování zápisu 8. Řádného zasedání Zastupitelstva 
města Uherský Brod, konaného dne 22. 2. 2016 od 16:00 hodin. Pro přesnost 
vyjádření problematiky cituji: „ Jde o to, že jako protest proti metodám vládnoucí 
koalice, se opoziční zastupitelé (13 z 27) rozhodli opustit jednací sál. 
 

Ohledně úpravy webových stránek 8. zasedání zastupitelstva (po dvou dnech 
změna počtu přítomných zastupitelů z 14 na 25). Je údajně názor vedení města 
takový, že zastupitelé opozice sice opustili hlasovací sál, ale nechali v něm své 
hlasovací karty v hlasovacím zařízení. Takže opoziční zastupitelé fyzicky nebyli 
přítomni v hlasovacím sále, ale měli karty v hlasovacím zařízení a tím byli vlastně 
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přítomni? Podle zápisu na webových stránkách z 8. zasedání to vypadá, že vedení 
města má přesně tento názor. Podle mého názoru ale nepřítomní zastupitelé nebyli 
přítomni v hlasovací místnosti, nemohli tedy hlasovat a tudíž má být zapsán skutečný 
počet přítomných zastupitelů v hlasovací místnosti 14.“ 

 
K Vašim tvrzením starosta města uvedl, že zápis z 8. zasedání zastupitelstva 

města byl řádně vyhotovený a podepsaný starostou a dvěma ověřovateli zápisu – 
Mgr. Hanou Mahdalovou (za NK) a Alešem Řezníčkem (za ČSSD). Současně bylo 
uvedeno, že na webových stránkách města se zápis nezveřejňuje, zveřejňuje se 
pouze výpis z hlasovacího zařízení. Ve stížnosti je tedy uveden nepravdivý údaj – 
zápis ze zasedání nemohl být po dvou dnech od zasedání zastupitelstva města dne 
22. 2.2016 v žádném případě změněn, protože tento nikdy na webu nebyl zveřejněn, 
a navíc byl ověřen teprve dne 29. 2. 2016. 
 
 Zároveň v rámci daného bodu podnětu starosta města sdělil principy 
fungování hlasovacího zařízení a uvedl, že ač vloženou hlasovací kartu hodnotí jako 
přítomnost, pro zaznamenání hlasování je nezbytně nutná aktivita zastupitele, s tím, 
že pro přijetí platného usnesení je potřeba, aby 14 zastupitelů hlasovalo PRO jeho 
přijetí.  
 

V okamžiku, kdy zastupitel opouští svoje místo u jednacího stolu může 
hlasovací kartu vytáhnout a hlasovací systém toto jednání zastupitele vyhodnotí 
tak, že zastupitel nebyl na hlasování přítomen. Může se např. jednat o situaci, kdy 
zastupitel odchází v průběhu zasedání zastupitelstva města z jakýchkoliv důvodů. 
Zastupitel však v okamžiku kdy opouští svoje místo u jednacího stolu hlasovací 
kartu vytáhnout nemusí. Toto hlasovací systém vyhodnotí jako přítomnost 
zastupitele. 
 
 Dále starosta města uvedl, citace: „Pokud se někteří zastupitelé rozhodli 
opustit jednací sál z jakéhokoli důvodu a nevytáhli hlasovací kartu z hlasovacího 
zařízení, tak je hlasovací systém identifikoval jako přítomné, ale jejich stav při 
hlasování byl zaznamenaný jako NEHLASOVAL(A). Hlasovací kartu vytáhl pouze 
jeden zastupitel (pan Radek Všetečka), jehož stav byl při hlasování zaznamenán 
jako NEPŘÍTOMEN. Současně starosta města označil jako nepravdivý údaj Vaše 
tvrzení, že jednací sál opustilo 13 zastupitelů, protože zastupitel Mgr. Jaroslav Jurák 
se tohoto zasedání zastupitelstva města nezúčastnil vůbec. 
 
 Závěrem starosta města uvedl, že stav, kdy zastupitel opustí svoje místo 
u jednacího stolu, není v Jednacím řádu nijak popsán a lze uvažovat o jeho doplnění. 
Pro přijetí platného usnesení zastupitelstva města není počet přítomných členů 
zastupitelstva podstatný, protože podle ustanovení § 87 zákona o obcích je 
k platnému usnesení zastupitelstva obce, rozhodnutí nebo volbě třeba souhlasu 
nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce. 
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 V dané části podnětu Ministerstvo vnitra předně zdůrazňuje, že jeho zákonnou 
povinností je kontrola náležitostí zápisu, nikoli již doprovodných dokumentů 
(zveřejněný výpis z hlasovacího zařízení). 

 
Zápis 8. Řádného zasedání zastupitelstva města, konaného dne 22. 2. 2016 

v 16 hodin je uspořádán tak, že u jednotlivých bodů programu jsou uváděny 
následující záznamy:  

- počet přítomných členů zastupitelstva města 
- výsledky hlasování, tj. v daném případě počet členů zastupitelstva města 

hlasujících PRO, počet členů zastupitelstva města hlasujících PROTI, počet členů 
zastupitelstva města, kteří SE ZDRŽELI a počet členů zastupitelstva města, kteří 
NEHLASOVALI. 

 
Ve smyslu ustanovení § 95 odst. 1 zákona o obcích se o průběhu zasedání 

zastupitelstva obce pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta 
a určení ověřovatelé. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů  
zastupitelstva obce, schválený pořad jednání zastupitelstva obce, průběh a výsledek 
hlasování a přijatá usnesení. 
 
 Ministerstvo vnitra zastává názor, že pokud se zastupitelé vzdálí 
z hlasovací místnosti, a to z jakéhokoli důvodu, byť ponechají své hlasovací 
karty v hlasovacím zařízení, nelze na tyto nahlížet jako na přítomné. 
 
  Dle ustanovení § 92 odst. 3 zákona o obcích je zastupitelstvo obce schopno 
se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Jestliže při zahájení 
jednání zastupitelstva obce nebo v jeho průběhu není přítomna nadpoloviční většina 
všech členů zastupitelstva obce, ukončí předsedající zasedání zastupitelstva obce. 
Do 15 dnů se koná jeho náhradní zasedání. Svolá se postupem podle odstavce 1 
nebo 2.  
 

Domníváme se však, že Vámi popsanou situaci nelze posuzovat dle 
uvedeného ustanovení ( předsedající ukončí zasedání zastupitelstva obce) , a to ani 
v případě projednání bodu 6. Zprávy výborů Zastupitelstva města, kdy je v zápise 
uvedeno, že z přítomných 25 členů zastupitelstva města hlasovalo 13 pro a 12 
nehlasovalo, následně při opětovném hlasování z přítomných 24 členů zastupitelstva 
města hlasovalo 12 pro a 12 nehlasovalo, když při třetím hlasování o variantě I. ZM, 
bere na vědomí, bylo usnesení v první úrovni schváleno 14 hlasy (viz ustanovení § 
87 zákona o obcích). 

 
Současně Ministerstvo vnitra uvádí, že na základě uvedené části Vašeho 

podnětu, shledalo nedostatek v zápisu o průběhu 8. Řádného zasedání 
Zastupitelstva města Uherský Brod, konaného dne 22. 2. 2016 od 16:00 hodin, 
spočívající v nesprávném vyhodnocení počtu přítomných členů zastupitelstva. 
Přestože hlasovací zařízení vyhodnocuje jako přítomné i zastupitele s vloženou 



 

 4 

hlasovací kartou, kteří nejsou fyzicky přítomní v hlasovacím sále, je nevhodné 
přiřazovat je v rámci zápisu ke „skutečně“ přítomným členům zastupitelstva, jejichž 
přítomnost je ve výpisu z hlasovacího zařízení prokázána jejich aktivitou, když pro 
zápis o průběhu zasedání zastupitelstva je rozhodující počet skutečně přítomných 
zastupitelů, ve smyslu ustanovení § 95 odst. 1 zákona o obcích. Z uvedeného 
důvodu Ministerstvo vnitra zastupitelstvu města doporučilo, aby počty „nehlasujících“ 
členů zastupitelstva nebyly zahrnovány do počtu přítomných zastupitelů. 

 
Ad 2) Střet zájmů 
V tomto bodě namítáte, že uvolněný místostarosta Ing. Petr Vrána po celé své 

funkční období parkuje v pracovní době své soukromé auto na parkovišti u vinárny 
„Pánský Dům“, které je v majetku města, čímž by se mohl dopouštět neoprávněného  
jednání dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů,  ve znění pozdějších předpisů 
(§ 3 odst. 2/ písm. a/), kdy by mohl získávat neoprávněný prospěch za neplacení 
parkovného. 
  

K této části Vašeho podnětu podal starosta města vysvětlení, uvedená plocha 
neslouží jako veřejné parkoviště, nýbrž je vymezena pro dočasné stání služebních 
vozidel a jiných vozidel. Není vyjmenována ani mezi oblastmi vymezenými pro účely 
organizování dopravy na území města dle Nařízení města Uherský Brod č. 1/2015. 
 

Dále bylo starostou města uvedeno, že soukromé vozidlo místostarosty Ing. 
Petra Vrány je zde dočasně odstavováno, mj. i z toho důvodu, že místostarosta jej 
využívá pro krátké služební pojížďky po městě  a tím pádem nemusí využívat 
služebního vozidla, jejichž počet je omezený. 

 
Ministerstvo vnitra je toho názoru, že město je oprávněno umožnit panu 

místostarostovi dočasné parkování na pozemku ve vlastnictví města, aniž by tím byl 
porušen zákon o obcích či zákon o střetu zájmů, a to i v případě, že tato „možnost“ je 
panu místostarostovi poskytována bezplatně. 

 
Uvedená část Vašeho podnětu byla vyhodnocena jako nedůvodná. 
 
Ad 3) Podivné selhání techniky při vystoupení kritika 

V tomto bodě Vašeho podnětu upozorňujete na selhání techniky u kritika města pana 
Radka Výmoly. Uvádíte výpadek od 52:30 do 56:20 záznamu a kladete dotaz, zda je 
to normální výpadek.  
 

K tomuto bodu starosta města popsal, jak je v místě konání zasedání 
realizována zvuková aparatura, jakož i přiděleny mikrofony. Po celou dobu zasedání 
je automaticky zapnutý pouze mikrofon předsedajícího. Ostatní řečníci (jednotliví 
zastupitelé nebo veřejnost) se do diskuze přihlašují zvednutím ruky a zpravidla je jim 
uděleno slovo. Jméno vystupujícího se objeví na projekčním plátně, je vyzván 
k zapnutí mikrofonu stisknutím tlačítka, může začít mluvit a jeho vystoupení je 
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zaznamenáno na zvukový záznam. Současně starosta města uvedl, že ticho je na 
zvukovém záznamu v čase od 52:25 do 52:43, což bylo způsobeno právě 
nesprávným postupem pana Radka Výmoly, který mikrofon neaktivoval od počátku 
svého řečnického „příspěvku“, na což byl upozorněn obsluhou zvukové aparatury 
a jeho osobou.  

 
Závěrem starosta zdůraznil,  že přítomní zastupitelé a občané však vždy slyší 

celé vystoupení diskutujícího – pouze na zvukovém záznamu, který není v žádném 
případě povinný, může malá část vystoupení, z důvodů na straně diskutujícího, 
chybět. Dále vyjádřil přesvědčení o tom, že vedení města nikomu nebrání ve 
vystoupení na zasedání zastupitelstva města a způsob přihlašování se do diskuze je 
zcela v souladu s platnou legislativou a je dostatečně transparentní. 

 
Dle náslechu zvukového záznamu Ministerstvo vnitra konstatuje, že ticho je 

zaznamenáno v intervalu 52:25 - 52:45, následně je v intervalech 55:18 - 55:40 
a  56:15 – 56:57, slabě slyšitelný hlas pana Radka Výmoly (avšak slyšitelný) a hlasy 
veřejnosti (téměř neslyšitelné).  

 
Zákon o obcích neukládá povinnost pořizování zvukových či obrazových 

záznamů ze zasedání zastupitelstva obce (města). Záleží tedy pouze na obci, zda 
bude takové záznamy pořizovat. Ministerstvo vnitra plně akceptuje vysvětlení 
starosty města a nepovažuje ticho v intervalu 52:25 - 52:45, ani zhoršenou kvalitu 
poslechu v intervalech 55:18 - 55:40 a  56:15 – 56:57, za snahu zastupitelstva města 
jakkoli znemožnit záznam  či zastírat vystoupení pana Radka Výmoly. 

 
Uvedená část Vašeho podnětu byla vyhodnocena jako nedůvodná. 
 
Ad 4) Zřejmě úmyslné znemožnění účasti občanů na zasedání 

zastupitelstva 
V tomto bodě jste uvedl, že zasedání zastupitelstva se konají příliš brzy, již ve 14:00 
hodin, tedy v době, kdy většina lidí ještě pracuje. Zároveň jste uvedl domněnku, že 
pro vedení města je účast jejich voličů na zasedání pravděpodobně nežádoucí. 

 
Starosta města sdělil, že začátek zasedání zastupitelstva města není nikde 

v legislativě specifikován a v případě zasedání Zastupitelstva města Uherský Brod 
jeho začátek vychází z historicky nastaveného času začátků zasedání zastupitelstva 
města. Zasedání řádně naplánovaných zasedání zastupitelstva města jsou tak 
v drtivé většině stanoveny na 14:00 hodin. Začátky zasedání svolaných 
v mimořádném termínu jsou zpravidla stanoveny na časy pozdější. Současně bylo 
starostou uvedeno, že několikrát byl zvolen pozdější začátek zasedání zastupitelstva 
zvolen na pozdější hodinu, což nemělo vliv na vyšší návštěvnost občanů. Termíny 
zasedání Zastupitelstva města Uherský Brod na rok 2016 byly schváleny 26 
zastupiteli (usnesení č. 185/Z7/15). 
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Ohledně konání zasedání zastupitelstva obce zákon o obcích uvádí toliko, že 
se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce (první věta ustanovení 
§ 92 odst. 1). Současně je v ustanovení § 93 zakotvena povinnost obecního úřadu 
informovat o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání 
zastupitelstva obce a informaci vyvěsí na úřední desce obecního úřadu alespoň 7 dní 
před zasedáním zastupitelstva obce. Též je třeba uvést, že zákon o obcích 
předpokládá na zasedáních zastupitelstva obce účast veřejnosti (ustanovení § 93 
odst. 3), dobu, na kdy stanovit začátek zasedání však neupravuje, a je tudíž plně 
v kompetenci zastupitelstva města, na kdy začátek zasedání stanoví.  

 
Z přípisu starosty města je nadto zjevně patrné, že se otázkou účasti voličů na 

zasedání aktivně zabývá, neboť jak uvedl, zvolení konání zasedání na pozdější 
hodinu, nemělo ve městě Uherském Brodě vliv na vyšší návštěvnost občanů. 
Ministerstvo vnitra je toho názoru, že má-li starosta přehled o „návštěvnosti“ 
veřejnosti na zasedáních zastupitelstva města a hodnotí-li ji jako srovnatelnou 
v různých zahajovacích časech, nelze považovat Vaši domněnku o tom, že účast 
voličů na zasedáních je pravděpodobně nežádoucí, za objektivní. 

 
Uvedená část Vašeho podnětu byla vyhodnocena jako nedůvodná. 
 
Závěrem Ministerstvo vnitra uvádí, že v bodě ad 1) Vašeho podnětu 

městu doporučilo, aby počty „nehlasujících“ členů zastupitelstva (tj. těch, kteří 
mají vložené hlasovací karty v hlasovacím zařízení, avšak „fyzicky“ nejsou 
přítomní v hlasovací místnosti a nevykazují při hlasování činnost ovládáním 
hlasovacího zařízení – pro, proti, zdržel se) nebyly zahrnovány do počtu 
přítomných zastupitelů uváděných v zápisu ze zasedání zastupitelstva města. 
Ve zbývajících částech byl Váš podnět vyhodnocen jako nedůvodný. 

 
  

 
 

Ing. Marie Kostruhová 
ředitelka odboru 
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