
Radnice se rozhodla zveřejnit celé znění auditu ČKRF (Českokrumlovský 

deník, 18. října 2016) 

 

V sobotním Deníku jsme informovali o hrubých výsledcích auditu dceřiné společnosti města, 

Českokrumlovského rozvojového fondu. Veřejnost si nyní může prostudovat celé znění. 

 

Deník: úterý 18. října 2016 

 

JAN HOUSKA 

 

Český Krumlov  

 

Očekávaný audit zadaný radou města renomované firmě v loňském roce, je u svého konce. V 

minulém týdnu bylo zveřejněno manažerské resumé auditu. V rámci transparentnosti přístupu 

k informacím vedení města nyní rozhodlo o zveřejnění zprávy v plném znění. 

 

„Vzhledem k tomu, že se v posledních dnech ve veřejných diskuzích objevily vybrané části ze 

zprávy auditora vytržené z kontextu a abychom zamezili dalšímu šíření dezinterpretací, jsme 

se rozhodli pro zveřejnění celého dokumentu,“ uvedl starosta Dalibor Carda. 

 

TAMTAMY ZNĚJÍ 

 

Část zmíněných veřejných diskusí jsme zaznamenali i na sociálních sítích, například na 

facebookovém profilu českokrumlovské ODS. Jak zmínil v našem sobotním článku jeden z 

místních politiků, audit neznamená klid. Záleží na úhlu pohledu. A těch úhlů začíná být v 

českokrumlovské kotlině více. S tématem auditu se s nimi v těch odmítavějších reakcích veze 

nyní i tvorba strategického plánu. Akce, kterou jedni vnímají jako příkladný krok k zapojení 

občanů do budoucnosti města, jiní považují za zbytečnost, která jen zopakovala problémy, o 

kterých se ví a neumí se řešit. 

 

Záleží ale na každém, zda bude vstřebávat zprostředkované informace a myšlenky nebo si 

vytvoří vlastní názor. Ohledně auditu ČKRF je to nyní možné na webu města, kde je k 

dispozici celá auditorská zpráva s devětasedmdesáti stranami 

(www.ckrumlov.cz/auditCKRF). 

 

O TÉMATU BUDE ŘEČ 

 

Auditorskou zprávou se bude zabývat Rada města Český Krumlov ve funkci valné hromady 

na zasedání, které se uskuteční v pondělí 31. října 2016. 

 

Veřejně bude dokument projednáván na jednání zastupitelstva města ve středu 16. listopadu 

2016. 

 

PROČ A KDO? 

 

Cílem auditu bylo vypracování odborného, objektivního a nestranného posouzení úrovně a 



efektivnosti hospodaření společnosti ČKRF a nakládání s jejím majetkem, a to v kontextu 

poslání definovaného v zakladatelských listinách společnosti a v základních koncepčních 

dokumentech schválených městem Český Krumlov. 

 

Audit zpracovala společnost BDO Audit, s.r.o., která podala do výběrového řízení vítěznou 

nabídku. 


