
 

 

Magistrát města Kladna 
 
K rukám paní Věry Janů, vedoucí oddělení kontroly, Ing. Slepičky, tajemníka úřadu 
 
Doručeno do datové schránky 
 

V Praze dne 11. Února 2013  
Věc: Stížnost na postup úředníka – Blanka Dragounová 
 
Vážená paní Janů, Vážený pane tajemníku, 
 
obracíme se na Vás jako nevládní nezisková organizace prosazující již šestnáctým rokem principy efektivního a 
transparentního fungování samosprávy. V této oblasti se věnujeme monitorování případů střetu zájmů, korupce a 
nehospodárnosti a následně informování veřejnosti, přípravě systémových opatření včetně ovlivňování legislativy, a 
v neposlední řadě šíření protikorupčního know-how. V rámci našich aktivit také poskytujeme veřejnosti bezplatné 
právní protikorupční poradenství a od ledna 2011 do dubna 2012 jsme provozovali i protikorupční linku 199.  
 
V návaznosti na naši stížnost na postup úředníka Ing. Viléma Frčka, DiS, ze dne 15. Listopadu 2012, který svévolně 
protizákonně a opakovaně před námi zamlčoval informace o výsledku přestupkového řízení pana Hraběte, se na Vás 
obracíme ve věci stížnosti na postup úřednice paní Blanky Dragounové, která rozhodovala v přestupkovém řízení pana 
Hraběte. 
 
Jmenovaná úřednice v přestupkovém řízení rozhodla tak, že oznámení o přestupku odložila, neboť dospěla k závěru, že 
oznámení neodůvodňuje zahájení přestupkového řízení. Z odůvodnění pak vyplývá, že k tomuto závěru dospěla tak, že 
pan Hrabě sice v oznámení o činnostech za rok 2010 své funkce v dozorčích radách neuvedl, ale toto jednání dle paní 
Dragounové není přestupkem, protože „společnosti, ve kterých pan Hrabě zasedá, nebyly zřízeny zákonem, ale krajem“. 
 
Zákon o střetu zájmu však žádnou takovou podmínku (omezení oznámení aktivit veřejného funkcionáře pouze ve 
společnostech zřízených zákonem) nestanoví. Protože paní Dragounová zřejmě nikdy neviděla zákon o střetu zájmu, 
odložila v rozporu se zákonem oznámení o přestupku, přestože pan Hrabě byl prokazatelně vinen. Chybný postup 
úřadu v Kladně, respektive paní Dragounové, konstatoval na základě podnětu Oživení i nadřízený orgán, Krajský úřad 
Středočeského kraje, viz. příloha. 
 
Zároveň musím zmínit i skutečnost, že pochybení paní Dragounové bylo ze strany Vašeho úřadu vytrvale a opakovaně 
kryto panem Frčkou, viz stížnost Oživení z 15. Listopadu 2012. Protože Oživení nebyly včas poskytnuty informace o 
chybném postupu paní Dragounové, byl v mezidobí přestupek pana Hraběte promlčen a nelze jej za tento již nikdy 
postihnout. Z důvodu pochybení paní Dragounové tedy pan Hrabě unikl trestu za přestupek.  
 
Tímto si dovolujeme oznámit pochybení paní Dragounové a zároveň žádáme o sdělení, jakým způsobem budou z výše 
uvedeného případu vyvozeny důsledky, popřípadě jakým způsobem byla úřednice za své jednání postižena. Zároveň 
Vás žádáme o přehodnocení postupu pana Frčky, který dle našeho přesvědčení rovněž závažným způsobem pochybil a 
podílel se na současném stavu věci. 
 
S pozdravem 

                                                                                                                                      
Oživení, o.s.  
Ing. Štěpán Rattay, předseda sdružení  
 

Příloha: dopis nadřízeného orgánu o pochybení Magistrátu Kladna, odložení oznámení o přestupku 


