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SOUHRN HLAVNÍCH ZJIŠTĚNÍ 
 

Seznam analyzovaných rizik nakládání s movitým a nemovitým majetkem 
 

č. Riziko závažnost pravděpodobnost 

1 Prodej/směna majetku za nevýhodnou cenu vysoká střední 

2 Diskriminační pronajímání bytů a bytových jednotek střední střední 

3 
Nevýhodný dlouhodobý pronájem/výpůjčka 
vlastního nemovitého majetku 

nízká střední 

4 
Vyřazení nepotřebného upotřebitelného majetku 
pod cenou 

nízká vysoká 

 
 

Přehled navrhovaných doporučení 
 

č. Doporučení 

1 
Zavedení jasných pravidel informačního standardu, který bude upravovat dobu zveřejnění 
záměru o prodeji/směně majetku, období po kterou mají být návrhy smluv a uzavřené smlouvy 
včetně obsahu zveřejněny na webových stránkách města a náležitosti cenové mapy. 

2 

Při rozhodování o pronájmu majetku RMH uvádět zápis ze zasedání rady města a to včetně 
jmenovitého hlasování členů rady. Posílení prvků transparentnosti – zveřejňování návrhu smluv 
o pronájmu. 

3 

Zavedení jasných pravidel pro vyhlášení záměru odprodeje použitého majetku (technického 
vybavení v majetku samosprávy) a výběru zájemce k odprodeji vyřazeného upotřebitelného 
majetku.  
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METODIKA ZPRACOVÁNÍ MAPY KORUPČNÍCH RIZIK 
 

„Obec jakožto veřejnoprávní korporace má při nakládání se svým majetkem určité zvláštní 

povinnosti vyplývající právě z jejího postavení jakožto subjektu veřejného práva. Proto i zde 

platí, že hospodaření s majetkem obce musí být maximálně průhledné, účelné a veřejnosti 

přístupné.“ 
Nejvyšší soud v rozsudku z 8.4.2009, sp.zn. 28 Cdo 3297/2008 

 
Celková hodnota stálých aktiv města Černošice dosahovala k 31. 12. 2011 hodnotu 
569 532 099 Kč (netto).  
Strukturu stálých aktiv znázorňuje následující graf v Kč: 
 

 
Největší podíl dlouhodobého majetku tvoří hmotný majetek. Z něj pak mají nejvyšší hodnotu 
stavby (netto).  
Struktura dlouhodobého hmotného majetku (netto) v Kč: 
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V roce 2011 došlo k prodeji části dlouhodobého majetku města Černošice a příjmy z prodeje 
k 31. 12. 2011 dosáhly výše 7 061 970 Kč. Z toho nejvýznamnější podíl tvoří příjem z prodeje 
ostatních nemovitostí (mimo pozemků). Následující graf znázorňuje podíly příjmů z prodeje 
jednotlivých druhů dlouhodobého majetku v Kč: 

 
 
Příjmy z pronájmů města Černošice k 31. 12. 2011 činily 2 138 197 Kč.  
Následující graf znázorňuje podíly příjmů z pronájmů jednotlivých druhů dlouhodobého 
majetku v Kč: 
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Základem pro hodnocení rizik je posouzení míry: 
1) monopol moci 
2) volnost v rozhodování 
3) transparentnost procesů  

 
 
 
 
 

 
 

ad 1) Zkoumají se především pravomoci osob zapojených do procesu přípravy a přijímání 
rozhodnutí vztahujících se k nakládání s majetkem. Riziko monopolizace rozhodování je tím 
vyšší, čím užší je okruh osob fakticky aktivně vstupujících do uvedených procesů. Výchozí 
množina odpovědných osob je určována na základě zákona, organizačního řádu či dalších 
prováděcích vnitřních předpisů, které mají souvislost s majetkovou problematikou.  
 
ad 2) Zkoumá se především míra volnosti, kterou mají osoby přijímající, realizující či 
kontrolující rozhodnutí. V této souvislosti je předmětem zkoumání např. to, zda jsou 
vymezeny určité procesy vnitřní směrnicí.      
 
ad 3) Míra transparentnosti procesů se určuje podle toho, zda jsou určité majetkové úkony 
nad rámec zákona popsány vnitřním předpisem, zveřejňovány nejen úkony dány zákonem, 
ale i další. 
 
 
Nakládání s obecním majetkem je do značné míry upraven zákonem č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), dále jen „zákon o obcích“. 

 

transparentnost 

procesů 

 

Riziko korupce 

 

monopol 

moci 

 

volnost v 

rozhodování 
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Klasifikace korupčních rizik 
  

Pravděpodobnost 
rizika 

Charakteristika 

nízká 
je podstatně přítomen pouze 1 def. znak korupce: rozhodnutí je 
vázáno na více schvalovacích stupňů v rámci hierarchické 
odpovědnosti, ostatní rizikové faktory jsou podprůměrné  

střední jsou podstatně zastoupeny 2 def. znaky, jedním z nich je většinou 
nízká transparentnost 

vysoká 

jsou podstatně přítomny všechny def. znaky, nebo alespoň znaky 
monopolu moci v kombinaci s volností rozhodování. Patří sem i 
případy, kdy prevence korupčního rizika není vůbec obsažena v 
pravidlech (absolutní hodnota def. znaku) 

 
 

Závažnost - dopad 
rizika 

Charakteristika 

nízká 

Hrozí vznik škody do výše 500 000 Kč na majetku municipality resp. 
uplácení do výše 100 000 Kč. Zpravidla se může jednat o pochybení 
řadových zaměstnanců úřadu nebo účastníků hodnotících komisí. 
Děje se bez nutnosti užších vazeb na vedení obce. Přesto může 
takové jednání negativně ovlivnit reputaci města. 

střední 

Korupční tlaky mohou vést ke vzniku škody na finančním majetku do 
výše 5 000 000 Kč, souhrnná výše majetkového prospěchu pro osoby 
negativně ovlivňující investiční rozhodnutí samosprávy může 
přesáhnout 1 mil. Kč. Manipulaci při nakládání s finančními 
prostředky má zpravidla původ u osoby nebo osob, které jsou na 
vyšší úrovni řízení  

vysoká 

Škoda může přesáhnout 5 mil. Kč, jsou naplněny znaky systémové 
korupce, které přímo ohrožují zásady a principy alokace prostředků 
města. Dochází k závažnému zneužívání svěřených pravomocí na 
nejvyšší úrovni nebo rozhodování zastupitelstva a rady je ve „vleku“ 
externích poradců či firem.  

 

Přehled podkladů auditu 
 

Na základě žádosti předložilo město Černošice zejména následující informace a dokumenty 
vztahující se k nakládání s movitým a nemovitým majetkem: 

1) vnitřní předpis Příprava a uzavírání nájemních smluv na byty v DPS, smluv na uzavírání 
pečovatelské služby a dalších sociálních služeb 

2) vnitřní předpis Finanční řád 
3) účetní závěrka k 31. 12. 2012, výkaz Fin 2-12 dostupná z webové stránky města 
4) uzavřené smlouvy publikované na webových stránkách města 
5) vzorky: – spisy k pronájmu bytu v DPS, k prodeji a směně nemovitého majetku, 

výpůjčce nebytového prostoru 
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KORUPČNÍ RIZIKA PŘI NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA ČERNOŠICE 
 

Riziko č. 1: Prodej/směna nemovitého majetku pod cenou  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Město Černošice hospodaří s poměrně rozsáhlým nemovitým majetkem (stav k 31. 12. 
2011): 
 

• pozemky: 67 343 753 Kč 
 

• stavby:  441 681 812 Kč (hodnota netto) 
 
 

Naplnění definičních znaků rizika korupce 

 + monopol moci 
nízká: o zveřejnění záměru rozhoduje RM (rada města) nebo ZM 
(zastupitelstvo města), ZM dále rozhoduje dle zákona o obcích o 
směně/prodeji majetku  

+ volnost v rozhodování 
vysoká: město nemá vnitřní předpis k prodeji/směně 
nemovitého majetku, z poskytnutého vzorku vyplývá, že záměr 
prodeje někdy schvaluje RM, jindy ZM 

- transparentnost 
střední riziko: prodej/směna majetku není ošetřena vnitřní 
směrnicí, od roku 2012 město zveřejňuje seznam uzavřených 
smluv 

 
 
Vnitřní předpisy města vztahující se k riziku: 

• Vnitřní předpisy vztahující se k prodeji majetku město nemá (nebyly předloženy) 
 
Další předložené materiály: 

• Účetní výkazy k 31. 12. 2011 

• Vzorek prodeje nemovitosti: 2 x prodej pozemku (včetně stavby), 1 x směna pozemku  

závažnost 

    
vysoká 

 
          
 

střední               
 
 
 
 

nízká   

       nízká              střední               vysoká 

pravděpodobnost 
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DOPORUČENÍ: 
 
Z hlediska posílení a zajištění prvků transparentnosti a posílení efektivní veřejné kontroly 
doporučujeme zveřejňovat informace o záměru o prodeji/směně majetku již od samotné 
fáze strategického záměru o prodeji/směně majetku. Maximální otevřenost a dostatečný 
časový horizont zveřejnění informace o připravovaném prodeji majetku umožní vyšší účast 
zájemců v soutěži. Zveřejnění záměru o prodeji/směně majetku by proto mělo být přehledně 
publikováno na internetových stránkách města alespoň 30 dnů před datem, které uzavírá 
přijímání nabídek ze stran zájemců o koupi či směnu. Za dobrý příklad může posloužit praxe 
z města Cheb, kde nabídky prodeje a pronájmu nemovitostí jsou zveřejňovány na 
samostatných internetových stránkách http://www.chebskenemovitosti.cz/. 
 
Městu by mělo mít interní předpis k prodeji/směně nemovitého majetku, který by mimo jiné 
stanovil rámcové prvky textu uveřejněného záměru, způsob identifikace 
prodávaného/směňovaného majetku, zjištění ceny obvyklé, stanovení kritérií pro výběr 
zájemce o koupi/směnu majetku). 
 
Doporučujeme také vytvářet pravidelné stanovení jednotkových cen majetku podle druhu 
nemovitého majetku tzv. cenovou mapu. 
 
Interní předpisy by měly také jasně definovat základní informační standard, podle kterého 
budou zveřejňovány informace o prodeji/směně majetku. Mezi Informační standardy také 
doporučujeme zahrnout: 
- zveřejnění plného znění návrhu kupních smluv a smluv o směně majetku na svých 
internetových stránkách a to alespoň na dobu 10 dnů před jejím uzavřením. 

 

Riziko č. 2: Diskriminační pronajímání obecních bytů (tzv. pozitivní 
diskriminace) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

závažnost 

    
vysoká 

 
       
 

střední               
 
 
 
 

nízká   

       nízká              střední               vysoká 

pravděpodobnost 
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Hodnoceno bylo zejména pronajímání bytů v Domu s pečovatelskou službou. Na pronajímání 
ostatních bytů nemá město žádnou směrnici. Na webu je zveřejněna smlouva o pronájmu 
městského bytu uzavřená v roce 2012. 
 
 

Definiční znaky rizika korupce 

 + monopol moci 
střední: projednává komise, na její doporučení uzavírá smlouvy 
vedoucí odboru 

+ volnost v rozhodování 
střední: Vnitřním předpisem jsou nastavena kritéria výběru 
zájemce o byt v DPS    

- transparentnost 
nízké: postup od výběru zájemce po uzavření smlouvy je 
upraven vnitřní směrnicí, smlouva je zveřejňována na webu 

 
 
Vnitřní předpisy města vztahující se k riziku: 

• Příprava a uzavírání nájemních smluv na byty v DPS, smluv na užívání pečovatelské 
služby a dalších sociálních služeb 

•  
Další předložené materiály: 

• 2 x vzorek pronájmu bytu v DPS 
 
 

Riziko č. 3: Nevýhodný dlouhodobý pronájem/výpůjčka vlastního 
nemovitého majetku  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jedná se o riziko pronájmu vlastního nemovitého majetku (pozemky, nebytové prostory 
(byty jsou předmětem rizika č. 2)) za nižší než cenu v místě a čase obvyklou, či o výpůjčku, 
pro kterou není objektivní obhajoba bezúplatnosti tohoto úkonu.  
Dle sdělení města v roce 2011 nebyly uzavřeny žádné nové dlouhodobé pronájmy, ani 
výpůjčka. Pouze výpůjčka na dobu určitou 3 roky, ale během této doby vždy jen opakovaně 
krátkodobé výpůjčky nebytového prostoru. 
 

závažnost 

    
vysoká 

 
          
 

střední               
 
 
 
 

nízká   

       nízká              střední               vysoká 

pravděpodobnost 
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Definiční znaky rizika korupce 

 + monopol moci nižší: rozhoduje RMH 

+ volnost v rozhodování 
střední: chybí vnitřní předpis, který by stanovil sazebník 
nájemného, včetně úpravy o míru inflace 

- transparentnost 

střední riziko: pronájem/výpůjčka majetku není ošetřen vnitřní 
směrnicí, z předloženého vzorku konkrétní výpůjčky vyplývá, že 
záměr pronájmu byl zveřejněn nejméně 15 dní před 
rozhodnutím RMH, bezúplatnost úkonu je podmíněna 
bezplatnou pravidelnou službou (pořádání kurzů první pomoci 
pro veřejnost) ze strany vypůjčitele 

 
Vnitřní předpisy města vztahující se k riziku: 

• Vnitřní předpisy vztahující se k pronájmu/výpůjčce majetku město nemá (nebyly 
předloženy) 

 
Další předložené materiály: 

• Výkazy k 31. 12. 2011 

• Vzorek výpůjčky (1 x nebytový prostor)  
 
DOPORUČENÍ: 
 
Doporučujeme vydat interní předpisy zabývající se problematikou pronájmů a výpůjček, 
které by obsahovaly definice a následujícími prvky transparentnosti: 
- zveřejňování plného znění návrhu smluv o pronájmu na svých internetových stránkách a to 
alespoň na dobu 10 dnů před jejím uzavřením. 
 

Riziko č. 4: Vyřazení nepotřebného upotřebitelného movitého majetku pod 
cenou (bez prodeje) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Jedná se o riziko vyřazení upotřebitelného majetku, který se ohodnotí jako nepotřebný a 
vyřadí z důvodu jeho použití soukromou osobou. U drobného majetku (mobil, PC, notebook) 
pravděpodobnost bývá vyšší, dopad však není velký. Jiná situace může nastat u 

závažnost 

    
vysoká 

 
          
 

střední               
 
 
 
 

nízká   

       nízká              střední               vysoká 

pravděpodobnost 
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dlouhodobého movitého majetku typu vyšší hodnoty. Město Černošice dle účetních výkazů 
mělo v roce 2011 pouze nepatrný příjem z prodeje movitého majetku. Rizikem v tomto 
případě rozumíme i to, že díky neexistenci jasných pravidel nepotřebného movitého majetku 
může docházet k vyřazování majetku, který by mohl být prodán. 
 

 
Definiční znaky rizika korupce 

 + monopol moci střední 

+ volnost v rozhodování vysoká: není omezena vnitřní směrnicí 

- transparentnost nízká: prodej není ošetřen žádnou směrnicí 

 
 
Vnitřní předpisy města vztahující se k riziku: 

• Nebyly předloženy 
 
DOPORUČENÍ: 
 
Stanovit vnitřní směrnici pro nakládání s nepotřebným upotřebitelným movitým majetkem 
(včetně majetku svěřeného příspěvkovým organizacím).  


