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Sdělení ve smyslu § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů

Královéhradecký kraj obdržel dne 19. 10. 2020 od Oživení, o. s. podnět ke kontrole [ve smyslu 
§ 67 odst. 1 písm. e)  zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů a § 129 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů]  postupu správního orgánu v přenesené působnosti. Daný podnět se 
týká podezření ze spáchání přestupku místostarosty Orlického Záhoří  a následného postupu 
Městského úřadu  Rychnov nad Kněžnou jako místně a věcně příslušného správního orgánu 
k řízení ve věci případného porušení § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve 
znění pozdějších předpisů.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor organizační a právní, oddělení legislativní a 
právní, jako orgán věcně a místně příslušný k odvolacímu řízení (ve smyslu § 67 zákona o 
krajích) v dané oblasti a orgán příslušný k provádění kontrolní činnosti na úseku zákona o 
střetu zájmů (ve smyslu platného Organizačního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého 
kraje) předmětný podnět náležitě prostudoval a sděluje podateli následující.

Na základě obsahu podaného podnětu provede Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor 
organizační a právní, oddělení legislativní a právní, kontrolu výkonu přenesené působnosti u 
Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou ve vztahu k předmětnému podnětu.

Bohužel vzhledem k nezbytnosti provedení kontroly spisové dokumentace a nezbytnosti 
osobního vyjádření příslušných oprávněných úředních osob ve vztahu k předmětné 
problematice je nutné provést kontrolu na místě.

Současná epidemiologická situace a příslušná omezení (zejména usnesení vlády České 
republiky o vyhlášení nouzového stavu, dále pak usnesení vlády České republiky č. 1080 ze 
dne 21. 10. 2020 a č. 1078 ze dne 21. 10. 2020, vnitřní opatření zaměstnavatele) bohužel 
neumožňují provádět kontrolní činnosti ve standartním rozsahu. 
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Z výše uvedeného důvodu Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor organizační a právní, 
oddělení legislativní a právní, zahájí kontrolu výkonu přenesené působnosti na příslušném 
úseku u Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou bezodkladně poté, kdy takovýto rozsah 
kontrolní činnosti bude ze strany příslušných orgánů veřejné moci umožněn.

Závěrem (i ve vztahu k rychlosti provedení příslušné kontroly výkonu přenesené působnosti) 
je potřeba uvést, že dle podatelem poskytnutých podkladů a vzhledem k § 30 a § 31 odst. 1 
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve spojení s § 23 odst. 
3 písm. a) zákona o střetu zájmů (a v souladu s metodickými materiály Ministerstva 
spravedlnosti), je otázkou promlčení případného předmětného přestupku (aniž by tuto 
skutečnost krajský úřad v daném okamžiku jakkoli předjímal), a tedy případně spíše 
preventivní nastoupení účinků prováděné kontroly pro futuro (viz např. FUREK, Adam. § 129b 
Kontrola výkonu přenesené působnosti. In: POTĚŠIL, Lukáš, FUREK, Adam, HEJČ, David, 
CHMELÍK, Václav, RIGEL, Filip, ŠKOP, Jiří. Zákon o obcích. 1. vydání. Praha: Nakladatelství 
C. H. Beck, 2019, s. 746.). 

S pozdravem

.

                                                                                 z p. Mgr. Martina Felzmannová           
                                                              právník oddělení legislativního a právního  
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