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Audit Českokrumlovského rozvojového fondu je téma, které už druhý týden rezonuje napříč 

českokrumlovskou regionální politickou scénou. Nově se k němu vyjádřily i ODS a ČSSD. 
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Audit dceřiné společnosti města byl realizován na základě dlouhodobých podezření zejména z 

netransparentnosti některých zakázek a střetu zájmů. Kritizována byla i nekomunikace jednak 

uvnitř vedení fondu a také směrem k radě města, která je zároveň valnou hromadou fondu. 

Českokrumlovská radnice nejprve zveřejnila výstupy z takzvaného manažerského shrnutí 

samotné auditorské firmy, která uvádí, že audit nenalezl závažná pochybení, jen menší 

nedostatky. „Žádná černá díra se nenašla,“ uvedl tehdy starosta Dalibor Carda na základě této 

zprávy. „Jako jeden z bývalých jednatelů fondu jsem byl přesvědčen, že audit nemůže najít 

nic velmi závažného,“ řekl v jiném rozhovoru. V druhé vlně, na základě neoficiálních 

přestřelek zejména na sociálních sítích, zveřejnila radnice na webu celé znění auditu. 

Zastupitelé je dostali ve vytištěné podobě s vodoznakem svého jména. Jako první se k auditu 

oficiálně vyjádřil jeho iniciátor, zastupitel Vojtěch Němec.  

 

Vojtěch Němec uvedl, že účelem auditu není šikana nebo snaha o senzaci či kriminalizaci 

fondu, ale pojmenovat a napravit nedostatky. Některé nalezené nedostatky považuje ovšem za 

závažné. V rozhovoru pro Deník volal po vnitřních směrnicích, nastavení procesů a nastolení 

komunikace mezi všemi osobami zainteresovanými do vedení fondu. 

 

O necelý týden později se k problematice vyjádřila ve společném prohlášení českokrumlovská 

ODS a ČSSD. Nezabývají se zatím konkrétními nálezy auditu, které hodlají v nejbližší době 

posoudit vlastními odborníky. V prohlášení se spíše pozastavují nad tím, s jakým prodlením 

byl výsledek auditu sdělen zastupitelům a že byly jeho závěry sděleny veřejnosti bez 

projednání. 

 

„Je nepřípustné, že zastupitelé dostali audit až na podzim letošního roku (audit byl hotov v 

červnu), a to tzv. „na stůl“, bez možnosti předem prostudovat tak rozsáhlý materiál, a tedy i 

bez jakékoliv možné diskuze. Podle našich informací ne všichni radní či zastupitelé dodnes 

zprávu obdrželi,“ uvádí se v tiskové zprávě podepsané radními za ČSSD Jindřichem 

Floriánem a Rudolfem Vejskrabem a místní radou ODS Český Krumlov včetně radního Jana 

Vozábala a zastupitele Milana Kotlára. 

 

Dále se pozastavují nad tím, že hodnocení auditu bylo zveřejněno prostřednictvím tiskového 

odboru města, kterému takové hodnocení nepřísluší. 

 

„Pokud k tomu dostal souhlas od nejužšího vedení města (starosta, místostarosta), došlo tím k 

porušení principů řízení města, navíc s přihlédnutím k tomu, že starosta Dalibor Carda je 



bývalý jednatel prověřované společnosti a místostarosta Josef Hermann je bývalý ekonomický 

šéf ČKRF. Jde tedy minimálně o morální střet zájmů starosty a místostarosty, kdy výsledek 

auditu posuzuje kontrolovaná osoba,“ vyvozují zástupci obou politických stran. 

 

Josef Hermann společně se starostou Daliborem Cardou vydali včera odpoledne k výše 

uvedeným obviněním obsáhlejší stanovisko. Upřesňují v něm termíny obdržení výsledků 

auditu. 

 

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

roku,“ uvádějí s tím, že dostali audit až v prvním srpnovém týdnu po dovolené tajemníka, 

který byl pověřen kontaktem s auditorem. Na nejbližším zasedání zastupitelstva 25. srpna jej 

dostali i zastupitelé. „Od té doby jsme nedostali žádný podnět, dotaz či výhradu,“ uvádí 

starosta a místostarosta. První dotazy prý přišly až 4. 10. na jednání zastupitelstva, na kterém 

bylo veřejně oznámeno i to, že audit bude projednán ve výkonu valné hromady, čili rady, a na 

to naváže zveřejnění tiskové zprávy, standardně přes tiskovou mluvčí. Nikdo prý neměl 

výhrady. 

 

Následně tedy bylo vydáno manažerské shrnutí s informací, že závěry budou projednány 

radou a pak zastupitelstvem. Oba muži se ohrazují proti tomu, že by porušili principy řízení 

města a proti osočování z morálního střetu zájmů. 

 

K auditu se vrátíme po nejbližším zasedání rady města a následném zasedání zastupitelstva, 

na nichž bude téma diskutováno. Celé znění tiskové zprávy ČSSD a ODS, stejně jako celé 

stanovisko užšího vedení radnice naleznete na webu města Český Krumlov. 

 

Více informací 

 

Celá znění stanovisek čtěte na stránkách: www.ckrumlov.cz/auditCKRF 


