
Bc. Michal Valenta
Předseda Kontrolního výboru
Zastupitelstva MČ Praha 1
Vodičkova 18,
115 68  Praha 1

V Praze dne 18. srpna 2011

Věc: Dopis předsedovi Kontrolního výboru MČ Praha 1

Vážený pane předsedo,

oslovuji  Vás  jménem našeho  sdružení  Oživení,  které  je  nevládní  neziskovou  organizací 
prosazující principy transparentní veřejné správy a udržitelného rozvoje. V naší činnosti se 
zaměřujeme  mimo  jiné  i  na  prosazování  Etických  kodexů  zastupitelů  v  praxi,  které 
napomáhají omezování střetu zájmů, klientelismu a korupce na komunální úrovni.
V této souvislosti vítáme Vaše nedávné rozhodnutí o novelizaci Etického kodexu zastupitelů 
MČ Praha 1 a předložení nového znění Zastupitelstvu MČ na jeho nejbližším zasedání. 
Dovolujeme si Vás v této souvislosti upozornit na některé problémy nejen stávajícího znění 
Etického kodexu, ale i praxe s níž je ve Vaší městské části (ne)naplňován. Doufáme, že tyto 
připomínky zohledníte jak ve Vašem návrhu, tak i  v činnosti  kontrolního orgánu, kterému 
předsedáte.

Problémy stávající úpravy:
1) Dosavadní  znění  Etického kodexu v  čl.  4  odst.  3  bezdůvodně vylučuje  povinnost 

zastupitele oznámit příjmy nebo dary poskytnuté zastupiteli v souvislosti s výkonem 
jeho  funkce  přímo  Městskou  částí  na  základě  rozhodnutí  zastupitelstva,  jakož  i 
poskytnutí  dopravy,  noclehu,  stravy  a  dalších  přiměřených  požitků  při  cestách  a 
jednáních organizovaných Městskou částí. Tyto příjmy by přitom měly být součástí 
Oznámení.

2) Etický  kodex  jednoznačně  nedefnuje,  zda  jsou  příjmem  či  výhodou  přijatými  v 
souvislosti  s  výkonem  funkce  zastupitele  i  ty  příjmy,  které  plynou  z  členství  ve 
správních či  dozorčích radách právnických osob, v nichž má MČ významný podíl. 
Oznámení příjmů se přitom právě musí týkat I příjmů plynoucích zastupiteli z těchto 
organizací.

3) Čl 3, 4, 5. stávajícího znění Kodexu nestanoví zastupiteli povinnost oznámit příjmy či 
jiné  majetkové  výhody  (sociální  pomoc,  dary,  granty)  které  ve  stanovém  období 
přijal/a od městské části manžel/manželka, partner/partnerka a druh/družka.

4) Dosavadní znění Kodexu neukládá předsedovi kontrolního výboru předkládat zprávu 
o plnění Etického kodexu zastupitelstvu. Rovněž tak nestanovuje způsob kontrolní 
práce a vyřizování podnětů občanů, směřujících k odstranění nedostatků případně 
návrhu na zbavení funkce či mandátu člena zastupitelstva, který Etický kodex hrubě 
porušil.  EK  by  měl  obsahovat  jasné  vymezení  kompetencí  KV.  Především  pak 
ustanovení, že KV při opakovaném porušování EK  postupuje zastupitelstvu návrh na 
zbavení  funkce  zastupitelstvu,  oznámení  politické  straně, za  kterou  zastupitel 
kandidoval,  že  jejich  zastupitel  hrubě  porušil  EK  a  návrh  zastupiteli  ke  složení 
mandátu.

5) Domníváme se zároveň, že by bylo vhodné při schvalování nového znění EK schválit 
i nový jednací řád KV, který by upravoval jeho fungování ve věci etického kodexu. 
Jednací  řád by měl  stanovovat,  jak má KV postupovat  při  porušování  EK a také 
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způsob  zveřejňování  výsledků  šetření  ve  věci  ET.  Např.  předkládání  každoroční 
statistiky a zprávy o své činnosti,  o tom, zda všichni zastupitelé podali oznámení, 
kolik  z  nich  podalo  oznámení  manželky,  kdo  a  při  jaké  příležitosti  se  zdržel 
projednávání,  hlasování  nebo jiném jednání  plynoucího  z  mandátu  zastupitele  ve 
smyslu čl. 6 odst. 6.1, 6.2 a 6.4 Etického kodexu člena zastupitele MČ Praha 1, kolik 
KV obdržel za rok podnětů, kolikrát kontrolovali  podněty k prověření nepravdivých 
údajů v oznámeních a čeho se týkaly.

Připravovaná novela Etického kodexu zastupitele MČ Praha 1 by dle  našeho názoru 
měla výše popsané úpravy zahrnovat.

Problémy stávající praxe:
1) Jednotlivá Oznámení zastupitelů mají nejednotný obsah a neumožňují plné srovnání 

údajů.
a)  Někteří zastupitelé podávají Oznámení za celý předchozí rok, jiní jen za období 

funkce v novém volebním období, další zahrnují i období poloviny roku do termínu 
odevzdání Oznámení.

b) Někteří  zastupitelé  neudávají  žádnou  výši  příjmů,  jiní  naopak  výši  příjmů 
přiznávají a to včetně příjmů pocházejících od městské části

c) Někteří zastupitelé nepřiznávají existenci svých manželek/manželů, obecně však 
neuvádějí výši jejich příjmů či nemovitého majetku

d) Někteří zastupitelé neodevzdávají Oznámení vůbec

2) Zjištěné  nedostatky  v  odevzdaných  Oznámeních  nejsou  předmětem  jednání 
Kontrolního výboru a nejsou ani předkládány Zastupitelstvu.

Vážený pane předsedo, v případě Vašeho zájmu jsme okamžitě připraveni  se podílet  na 
novém znění Etického kodexu zastupitele MČ Praha 1 a dalších relevantních dokumentů, 
které působnost a kompetence Kontrolního výboru dále upravují. Předem Vám děkujeme za 
informaci, zda a jak byly naše připomínky zapracovány.

S pozdravem,

Štěpán Rattay, předseda sdružení
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