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U S N E S E N Í 

Podle ustanovení § 159a odst. 1 trestního řádu policejní orgán Územní odbor Ústí nad Orlicí, 
Oddělení hospodářské kriminality SKPV, Letohradská 760, 562 01 Ústí nad Orlicí 

o d k l á d á 
 
 
 
trestní věc podezření ze spáchání přečinu porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 
220 trestního zákoníku, případně přečinu porušení povinnosti při správě cizího majetku 
z nedbalosti podle § 221 trestního zákoníku, 
  
ke kterému mělo dojít nevymáháním náhrady škody ve výši 210.000,- Kč, představované pokutou 
uloženou Městu Žamberk ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže dne 14.3.2016, 
rozhodnutím pod č.j. ÚOHS-S0191/2010/VZ-10258/2016/512/MHr, s nabytím právní moci dne 
4.11.2016, z důvodu neschválení podání příslušné žaloby Města Žamberk na jednáních 
zastupitelstva v letech 2017 - 2019, 
neboť ve věci nejde o podezření z trestného činu a není na místě věc vyřídit jinak. 

O d ů v o d n ě n í  
 
 Okresnímu státnímu zastupitelství v Ústí nad Orlicí byl postoupen spisový materiál týkající 
se podání spolku Oživení, o.s., ze dne 18.2.2021, zaslaného Vrchnímu státnímu zastupitelství 
v Praze. Uvedené podání bylo vyřízeno jako žádost o výkon dohledu nad činností Krajského 
státního zastupitelství v Hradci Králové ve věci podezření z trestných činů zneužití pravomoci 
úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. c), odst. 3 písm. b) trestního zákoníku, ke kterému mělo 
dojít jednáním Jiřího Dytrta jako osoby zastupující město Žamberk v souvislosti s nevymáháním 
škody vzniklé městu Žamberk v rámci zadávání veřejné zakázky a porušení povinnosti při správě 
cizího majetku podle § 220 odst. 1 trestního zákoníku, ke kterému mělo dojít jednáním zastupitelů 
města Žamberk v souvislosti se způsobem hlasování ve věci nevymáhání náhrady škody ve výši 
210.000,- Kč udělené městu Žamberk Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Přezkumem 
Vrchního státního zastupitelství byla podstatná část tohoto podnětu shledána nedůvodným. 
V Části týkající se nevymáhání náhrady škody ve výši 210.000,- Kč bylo na místě prověření, zda 
ze strany zastupitelů města Žamberk, nedošlo k naplnění zákonných znaků trestného činu 
porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 trestního zákoníku, případně trestného 
činu porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti podle § 221 trestního zákoníku. 
Vzhledem k uvedenému byl spisovým materiál postoupen policejnímu orgánu Oddělení 
hospodářské kriminality Službě kriminální policie a vyšetřování v Ústí nad Orlicí, kterým byly dne 
8.6.2021 ve smyslu ustanovení § 158 odst. 3 trestního řádu zahájeny úkony trestního řízení 
pro podezření ze spáchání přečinu porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 
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trestního zákoníku, a to v souvislosti se způsobem hlasování zastupitelů města Žamberk, kterým 
nedošlo k přijetí usnesení o vymáhání  náhrady škody v částce 210.000,- Kč, představující pokutu 
uloženou městu Žamberk, ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže dne 14.3.2016, 
rozhodnutím pod č.j. ÚOHS-S0191/2010/VZ-10258/2016/512/MHr, prostřednictvím civilní žaloby 
u příslušného soudu. 
  
 V rámci prověřování daného podání byly ve věci vyžádány související listiny, a to spisový 
materiál č.j. KRPE-9321/TČ-2017-170080, usnesení ze dne 31.7.2017 pod č.j. KRPE-33790/TČ-
2016-170981, rozhodnutí o stížnosti Okresního státního zastupitelství v Ústí nad Orlicí proti 
usnesení ze dne 31.7.2017 pod č.j. KRPE-33790/TČ-2016-170981, zejména pak rozhodnutí Úřadu 
pro Ochranu hospodářské soutěže ze dne 14.3.2016,  s nabytím právní moci dne 4.11.2016, pod 
č.j. ÚOHS-S0191/2010/VZ-10258/2016/512/MHr, dále pak zápisy z jednání zastupitelstva města 
Žamberk ve sledovaném období,  sdělení Městského úřadu Žamberk k vymáhání náhrady škody 
představující pokutu ve výši 210.000,- Kč uloženou Městu Žamberk od Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže, včetně jmenovitého seznamu zastupitelů města Žamberk v předmětném 
období a jednacích řádů zastupitelstva města Žamberk platných ve sledovaném období. 
  
 Z materiálů vyžádaných od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, konkrétně pak 
z rozhodnutí ze dne 14.3.2016  bylo zjištěno, že  na základě rozhodnutí  Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže dne 14.3.2016,  č.j. ÚOHS-S0191/2010/VZ-10258/2016/512/MHr, které 
nabylo právní moci dne 4.11.2016, bylo zjištěno, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže udělil 
Městu Žamberk, IČO 00279846, pokutu ve výši 210.000,- Kč za spáchání správního deliktu 
zadavatelem dle § 120 odst. 2 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, při zadávání veřejné zakázky " Regenerace a revitalizace veřejného 
prostranství, včetně veřejné zeleně a parkovacích ploch - pěší zóna Žamberk " z roku 2010, za 
zmanipulování výběrového řízení neoprávněným vyřazením uchazeče společnosti AGILE spol. 
s.r.o., IČO 15030741, a dále ovlivněním nejvýhodnější nabídky na vyhlášenou veřejnou soutěž 
podjatou osobou v hodnotící komisi. 
  
 Ze sdělení Městského úřadu Žamberk, zastoupeného starostou města Žamberk 
Ing. Oldřichem Jedličkou bylo zjištěno, že zastupitelstvo města Žamberk opakovaně hlasovalo 
o přijetí usnesení ve věci vymáhání náhrady škody představující pokutu ve výši 210.000,- Kč, 
uloženou Městu Žamberk Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, a to na svých zasedáních 
v období od roku 2017 do roku 2019, kdy předmětné usnesení nebylo hlasováním zastupitelstva 
nikdy přijato, tedy způsobená škoda ve výši 210.000,- Kč nebyla žádným způsobem vymáhána.  
Město Žamberk dále sdělilo, že pravomoc rozhodovat ve věci možných škod si zastupitelstvo 
vyhradilo. Toto mimo jiné vyplývá i ze sdělení Ministerstva vnitra ČR, odboru veřejné správy, 
dozoru a kontroly ze dne 14.10.2019, jehož se Městský úřad Žamberk v souvislosti s řešenou 
otázkou vymáhání škody dotazovalo, a které ke svému sdělení doložilo. Ke svému sdělení dále 
Město Žamberk doložilo jmenovitý seznam městských zastupitelů ve sledovaném období. 
  
 Prostudováním zajištěných materiálů bylo zjištěno, že Znaleckým ústavem, Mendelovou 
univerzitou Brno, Provozně ekonomickou fakultou,  soukromým subjektem,  byl pro Město 
Žamberk vypracován znalecký posudek č.j. 21-2015 včetně části 2-2016, ze dne 9.5.2016, za 
účelem posouzení možných škod městu Žamberk v minulých obdobích, jejich výčet je uveden 
v usnesení Zastupitelstva města č. 34/2014- ZAST ze dne 24.6.2014, včetně odborného stanovení 
osob za tyto škody odpovědných a posouzení hospodárnosti případného soudního vymáhání 
u každé stanovené škody. Závěry uvedeného posudku měly sloužit městu Žamberk jako podklady 
pro usnesení ve věci mimo jiné k vymáhání náhrady škody představující pokutu ve výši 210.000,- 
Kč, které bylo zastupitelům předkládáno ke schválení na jednáních zastupitelstva města Žamberk. 
Ze znaleckého posudku vyplývá, že "v trestně právní rovině byly prokázány trestné činy 
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v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou a pravomocně uloženy tresty členům hodnotící 
komise, byť původní trestní oznámení od Transparency International  směřovalo proti členům rady 
města. Náhrada škody nebyla v trestním řízení po těchto osobách městem Žamberk požadovaná 
a rovněž tato okolnost nemůže být předmětem vzniku škody či újmy". Znalecký posudek je pro  
policejní orgán pouze informativního rázu.  
  
 V rámci prověřování daného jednání byly detailně prostudovány jednotlivé zápisy z jednání 
zastupitelstva města Žamberk ve sledovaném období (zejména pak zápisy zastupitelstva města 
Žamberk ve dnech 12.9.2017, 5.12.2017, 13.2.2018, 10.4.2018, 12.2.2019 a 3.12.2019) 
s vypracováním přehledu hlasování jednotlivých zastupitelů města Žamberk v prověřované věci.    
  
 V souladu s ustanovením § 158 odst. 6 trestního řádu byli o podání vysvětlení požádány 
dotčení zastupitelé města Žamberk, tedy ti, co vyjádřili svůj názor ohledně přijetí usnesení k 
vymáhání škody ve výši 210.000,- Kč, nehlasováním pro přijetí usnesení, ať už "nehlasováním, 
zdržením se, nebo hlasování proti přijetí usnesení", ve sledovaném období, z jejichž vysvětlení 
mimo jiné vyplývá následující. 
  
Jiří Dytrt působil od roku 2008 do roku 2018 jako uvolněný starosta města Žamberk. Nadále je 
členem zastupitelstva města Žamberk a radním města Žamberk, a k otázce vymáhání náhrady 
škody ve výši 210.000,- Kč, představující pokutu uloženou městu Žamberk Úřadem pro ochranu 
hospodářské soutěže, a ke svému postoji při hlasování mimo jiné uvedl, že ani v jednom případě 
nehlasoval pro, ani proti, přijetí usnesení, a ani se hlasování nezdržel. Uvedl, že nehlasoval, a ani 
nekomentoval tento bod jednání, aby jednotlivé zastupitele neovlivňoval. A to z důvodu, že jako 
radní v předmětném období, byl jednou z osob, po kterém měla být škoda vymáhána a cítil se tak 
být ve střetu zájmu. 
  
Milan DŽURBAN se v lokální politice pohyboval jako městský zastupitel zhruba od roku 2014 do 
roku 2018, tedy jedno volební období. Kandidoval za stranu TOP 09. K otázce vymáhání náhrady 
škody ve výši 210.000,- Kč, představující pokutu uloženou městu Žamberk Úřadem pro ochranu 
hospodářské soutěže uvedl, že se zdržel hlasování ve výše uvedené věci z toho důvodu, že nebyl 
plně přesvědčen, zda hlasovat  pro nebo proti, tedy na jakou stranu se přiklonit,  a to i přes to, že 
vyvinul maximální úsilí pro to, zjistit si co nejvíce informací. Jedním z možných důvodů pro jeho 
zdržení se v hlasování mohlo být i to, že se v rámci jednoho usnesení, hlasovalo o vymáhání dvou 
výše uvedených škod. 
  
Petr HALBRŠTÁT  je v městském zastupitelstvu města Žamberk činný od roku 2016 doposud, kdy 
do zastupitelstva města kandidoval jako nezávislý kandidát s oporou ODS.  Smyslem jeho  
působení v zastupitelstvu města  je práce pro lidi a pro město, ne dělat politiku. K otázce náhrady 
škody ve výši 210.000,- Kč představované pokutou uloženou městu Žamberk ze strany Úřadu 
pro ochranu hospodářské soutěže uvedl, že zhruba od roku 2017 do roku 2019 zastupitelstvo 
města Žamberk opakovaně jednalo o způsobu úhrady škody ve výši 210.000,- Kč způsobené 
městu Žamberk. Uvedl, že ani při jednom jednání, se usnesení o vymáhání způsobené škody, 
nepřijalo. V případě předmětného hlasování se vždy hlasování zdržel, a to z toho důvodu, že ke 
správnému rozhodnutí potřeboval znát veškeré podklady pro své rozhodnutí, a domnívá se, že ty 
pro případ hlasování a správné rozhodnutí neměl kompletní. Z uvedeného důvodu si po celou 
dobu, kdy se o přijetí usnesení opakovaně hlasovalo, aktivně zjišťoval vše okolo daného tématu. 
Informace si zjišťoval sám od lidí a dělal si na věc vlastní názor, aby nebyl nikým ovlivněn. Rovněž 
je také přesvědčen o tom, že aktéři, kteří o pěší zóně rozhodovali, již byli za své rozhodnutí 
potrestáni. 
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Jaroslava HALBRŠTÁTOVÁ  ke svému působení v zastupitelstvu města Žamberk mimo jiné 
uvedla, že v místní politice se pohybuje od roku 2006, kdy do zastupitelstva města Žamberk jsem 
vstoupila díky Mgr. Kalousovi, tehdejšímu starostovi města Žamberk,  který ji oslovil a požádal ji, 
aby mu nepomáhala s prací pro Žamberk. Neboť v Žamberku celý život žije, pracuje a ráda by, 
aby město vzkvétalo a rozvíjelo se, k Mgr. Kalousovi se  přidala, tehdy za Nezávislé, a s prací 
pro město mu aktivně pomáhala. S Mgr. Kalousem  spolupracovala až do doby, kdy mezi nimi 
vznikly komunikační neshody, konkrétně po neúspěšné bytové privatizaci, a dalších nepříjemných 
záležitostech. V současné době působí jako koaliční zastupitelka, nezávislá kandidátka - uskupení 
Nezávislí  s oporou ODS, a i jako radní města Žamberk. K dané problematice sdělila, že co se týče 
náhrady škody ve výši 210.000,- Kč představované pokutou uloženou městu Žamberk ze strany 
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěž, tak se všech jednání, vyjma jedno, účastnila. V rámci 
hlasování o usnesení, zda vymáhat škodu 210.000,- Kč civilní formou, se hlasování zdržela, 
v jednom případě, a to na posledním jednání, nehlasovala. Pokud má své rozhodnutí zdůvodnit, 
tak uvedla, že takto se rozhodla  proto, že není přesvědčena o zavinění jednotlivých aktérů. Dále 
pak si není ani jista, po kom přesně by měla být škoda vymáhána. Dále své rozhodnutí zdůvodnila 
tak, že pro město se snaží pracovat s nejlepším vědomím dobrého hospodáře. Dodnes není 
přesvědčena o tom, že náklady pro vymáhání škody ve výši 210.000,-Kč pro Žamberk, by nestály 
město Žamberk větší prostředky, než které by město vymáháním získalo. V neposlední řadě 
zmínila, že ctí veškeré zákony, které by měl zastupitel města ctít, ale v dané věci  se rozhodovala 
také na základě vlastního pocitu, lidsky, nechce nikomu ubližovat. Myslí si, že lidé, kterých se tato 
kauza osobně dotkla, již byli dostatečně potrestáni, a to i přes to, že se snaží pracovat pro město. 
  
Daša HEGEROVÁ v místním žambereckém zastupitelstvu na konci roku 2017 nahradila tehdejší 
zastupitelku Hanu Nosálovou a působila zde až zhruba do poloviny roku 2018. V roce 2018 
kandidovala opět, aby podpořila koalici, ale v zastupitelstvu už dále nepůsobila.   Pokud se měla 
vyjádřit k otázce vymáhání náhrady škody ve výši 210.000,- Kč, představující pokutu uloženou 
městu Žamberk Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, tak k tomu uvedla, že vzhledem na 
časový odstup, si na tato jednání moc nevzpomíná. Nevzpomíná si ani na to, zda se podařilo 
usnesení o vymáhání škody přijmout. Pokud byla dotazována k tomu, proč se v dané věci 
hlasování zdržela, tak uvedla, že to bylo z toho důvodu, že z informací, které ke kauze Pěší zóny 
měla, nebyla přesvědčena o tom, na jakou stranu se ve věci má přiklonit. Rozhodně však svým 
rozhodnutím nechtěla městu Žamberk uškodit, neboť jí jsou známy povinnosti, která jsem jako 
zastupitelka měla. 
  
Hana CHVÁTILOVÁ v komunální politice se pohybuje již od revoluce, kdy v roce 2010 jsem byla  
zvolena do městského zastupitelstva v Žamberku, kde působí již třetím volebním obdobím, a od 
roku 2018 vykonává ještě navíc funkci radní města Žamberk s odpovědností za školství.   
K prověřované věci sdělila, že vznik kauzy Pěší zóna Žamberk pozorovala již od počínající 
výstavby Pěší zóny jako manželka tehdejšího městského zastupitele. K věci mimo jiné uvedla, že 
od roku 2017 do roku 2019 se na městském zastupitelstvu  o náhradě škody ve výši 210.000,- Kč, 
představující pokutu uloženou městu Žamberk Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže,  
opakovaně jednalo, kdy usnesení o vymáhání výše uvedené škody, se nepodařilo ani jednou 
přijmout. Ona osobně v proběhlém hlasování hlasovala tak, že se  buď hlasování zdržela a nebo 
ve věci nehlasovala. Své rozhodnutí zdůvodnila tak, že je bytostně přesvědčena o nevinně 
obviněných, a dále o zmanipulování celé kauzy, a proto nechtěla, aby po někom byla vymáhána 
škoda. Má ráda spravedlnost, a v tomto případě si opravdu není jistá,   zda nebyla porušena. 
Přijetím usnesení bych nechtěla komisaře ani radní poškodit, protože je přesvědčena o jejich 
nevinně. Je si plně vědoma svých povinností vyplývajících ze zákona, ale při rozhodování se musí 
řídit jednak jako řádný hospodář a dále také podle svého svědomí. Její svědomí by ji skutečně 
nedovolilo hlasovat pro přijetí návrhu k náhradě škody 210.000,- Kč. 
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Ondřej JÄGER se v komunální politice pohybuje první volební období, kdy byl v roce 2018 zvolen 
jako člen zastupitelstva  města Žamberk. Kandidoval za stranu KDU - ČSL. Jinou funkci v místní 
samosprávě nemá. K prověřované věci sdělil, že na jednání zastupitelstva v únoru 2019 se v 
otázce hlasování o přijetí usnesení, zda vymáhat jednotlivé škody vzniklé  v souvislosti s kauzou 
Pěší zóny, zdržel, neboť měl a má za to, že vymáhat škodu vzniklou městu, je v kompetenci rady 
města, potažmo starosty, pokud si to zastupitelstvo výslovně nevyhradí. Má za to, že si to 
zastupitelstvo nevyhradilo. Po uvedeném jednání zastupitelstva, odeslal své stanovisko panu 
starostovi Jedličkovi a JUDr. Kubové s tím, že vymáhání škody je v kompetenci rady města, 
případně v kompetenci pouze starosty. Na základě jeho sdělení, právní oddělení města Žamberk, 
odeslalo na Ministerstvo vnitra dotaz, kdy vycházelo město z jeho podnětu a materiálů. 
Ministerstvo vnitra odpovědělo městu Žamberk obecnou formou s tím, že v tomto konkrétním 
případě, by o vymáhání škody mělo jednat zastupitelstvo města Žamberk, kdy ale jejich stanovisko 
nebylo právně závazné. Vzhledem k tomuto názoru na dalším jednání zastupitelstva, které 
proběhlo v prosinci 2019, v případě hlasování, zda přijmout usnesení o vymáhání škody ve výši 
210.000,- Kč, udělené městu Žamberk Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, hlasoval 
pro vymáhání škody. Důvodem pro jeho rozhodnutí, bylo doporučení Ministerstva vnitra, že by 
o tom mělo zastupitelstvo rozhodnout, a dále to, že je přesvědčen, že škoda městu Žamberk 
vznikla a měla by být vymáhána dle závěrů znaleckého posudku zpracovaného pro město 
Žamberk. Současně uvedl, že na místě je dále otázka, zda by městu nevznikla další škoda 
v případném civilním řízení, kdyby byla žaloba ohledně vymáhání městem podána. Usnesení, zda 
vymáhat náhradu škody ve výši 210.000,- Kč. 
  
Jiřina JIREŠOVÁ  k prověřované věci mimo jiné sdělila, že je si vědoma toho, že  město  Žamberk 
dostalo v minulosti v souvislosti s výběrovým řízením na výstavbu Pěší zóny v Žamberku od Úřadu 
pro ochranu hospodářské soutěže pokutu ve výši 210.000,- Kč, kdy o tom, zda tuto škodu vymáhat 
civilní formou, hlasovalo městské zastupitelstvo na svých jednáních v letech 2017 až 2019. Ona 
osobně byť byla vždy na jednání přítomna, ve věci nehlasovala.  To zdůvodnila tak, že uvedla, že 
město Žamberk si nechalo v souvislosti s kauzou Pěší zóna vyhotovit znalecký posudek od 
Mendelovy univerzity, z něhož, myslí si, není přesně jasný okruh osob, po kom konkrétně škodu 
vymáhat. To je jeden z důvodů, proč ve věci nehlasovala.  Dále ve věci nehlasovala z toho 
důvodu, že se neztotožňuje s rozhodnutím soudu a je přesvědčená o velké nespravedlnosti vůči 
čtyřem komisařům hodnotící komise, vyjma pana Strnada. Sdělila, že kdyby byl jasně znám okruh 
osob, po kom škodu vymáhat, nebo kdyby bylo usnesení méně konkrétní, hlasovala by pro. Dále 
zdůraznila, že má dostatek informací, které ji vedou k jejímu svobodnému rozhodnutí v případě 
hlasovaní, a že s nejlepším vědomím přemýšlí o hospodaření města. Tudíž jí není jedno, že město 
Žamberk přišlo v souvislosti s výstavbou Pěší zóny o peníze, a to v případě ušlé dotace 
a v případě pokut. Další věcí pro její rozhodnutí v případě hlasování byl fakt, že pokud by město 
podalo v případě vymáhání pokuty 210.000,- Kč civilní žalobu,  náklady na právníky by převýšily 
výši pokuty, proces by byl zdlouhavý, obtěžující, a město by z toho možná nakonec mělo další 
ztráty.  
  
Jiří KAŠPAR se v komunální politice pohyboval od roku 2018 do září roku 2020, kdy nastupoval 
do městského zastupitelstva za hnutí ANO.   Městským zastupitelem v Žamberku byl pouze krátce, 
a to z časových důvodů, zdravotních důvodů a osobního přesvědčení. K otázce vymáhání náhradě 
škody ve výši 210.000,- Kč, představující pokutu uloženou městu Žamberk Úřadem pro ochranu 
hospodářské soutěže v souvislosti s výběrovým řízením na Pěší zónu v Žamberku, kdy o jejím 
vymáhání civilní formou zastupitelstvo město Žamberk  opakovaně jednalo, uvedl, že usnesení 
o tom, zda škodu vymáhat, se nepodařilo zastupitelstvem přijmout. Co se týče jeho postoje při 
hlasování, tak uvedl, že sám se jednání, kde se hlasovalo o přijmutí uvedeného usnesení účastnil 
pouze jednou, kdy druhého jednání, kde se o vymáhání také hlasoval, se neúčastnil. Osobně se ve 
věci hlasování zdržel, a to z toho důvodu, že byl v městském zastupitelstvu krátce, o věci si v této 
době zjišťoval veškeré informace, aby se mohl ve věci zodpovědně rozhodnout a nikomu svým 
rozhodnutím neuškodit. Snažil se si na věc udělat objektivní názor. To je vše, co bych chtěl k věci 
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dodat. Svou funkci zastupitele se snažil brát zodpovědně a jsou mu známy jeho povinnosti, proto si 
ve věci, zda hlasovat pro vymáhání škody, aktivně informace zjišťoval. 
  
Josef KOTYZA od října roku 2018 až doposud působí v městském zastupitelstvu města Žamberk. 
Současně je také předsedou kontrolního výboru města Žamberk. K otázce vymáhání náhrady 
škody  ve výši 210.000,- Kč uvedl, že na jednáních zastupitelstva, kterých se účastnil, se hlasovalo 
o tom, zda vymáhat škodu ve výši 210.000,- Kč udělenou městu Žamberk v souvislosti 
s výběrovým řízením na výstavbu Pěší zóny v Žamberku. Pokud byl  konkrétně dotazován 
k otázce vymáhání náhrady škody ve výši 210.000,- Kč, tak k tomuto uvedl, že ze získaných 
materiálů z podkladů pro jednání zastupitelstva v případě hlasování konaného dne 12.2.2019, kdy  
se hlasování zdržel, nenabyl dojmu, že má dostatek  informací k tomu, aby se správně a korektně 
rozhodnul, neboť v této době ještě působil v zastupitelstvu velmi krátce. V případě hlasování, zda 
přijmout usnesení o vymáhání uvedené škody,  dne 3.12.2019,  již hlasoval pro vymáhání uvedené 
škody, neboť dospěl k názoru, že se skutková podstata skutečně udála, a on měl za to, že by měl 
jednat dle povinností městského zastupitele, a to jako správný hospodář a řádně hospodařit 
s městským majetkem.  
      
Jiří MENCÁK se v lokální politice pohybuje první volební období, a  to zhruba 3 roky od roku 2018, 
jako městský zastupitel. Jinou funkci v městské samosprávě nevykonává. Kandidoval za  
Žambereckou demokratickou koalici. K otázce vymáhání náhrady škody ve výši 210.000,- Kč, 
představující pokutu uloženou městu Žamberk Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, uvedl, 
že  on osobně se k celé věci staví tak, že se v obou případech hlasování ohledně uvedené věci, 
kterých se účastnil, zdržel, a to z důvodu, že na základě jim zjištěných informací  je plně 
přesvědčen o tom, že vymáhání uvedené škody v této výši by město Žamberk spíše poškodilo, 
a to jednak finančně náklady spojenými s vymáháním, a dále např. mediálně vzhledem ke 
zkušenostem z let minulých. 
 
  
Roman POSPÍŠIL je v komunální politice v Žamberku zhruba od roku 2010.  Od počátku působí 
jako zastupitel města, kdy kandidoval jako nezávislý kandidát s oporou ODS. Pokud se měl vyjádřit 
k otázce vymáhání náhrady škody ve výši 210.000,- Kč, představující pokutu uloženou městu 
Žamberk Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, tak k tomuto uvedl, že v případě hlasování 
o přijmutí usnesení k vymáhání škody, pokud si dobře vzpomíná, se zdržel hlasování a je pravdou, 
že závěrem hlasoval také proti přijmutí usnesení. Pokud to měl zdůvodnit, tak takto hlasoval proto, 
že si nemyslí, že by se škoda měla po jednotlivých aktérech vymáhat, protože tito se vědomě 
ničeho nedopustili, a byli již potrestáni. Je přesvědčen o tom, že chyba při výběrovém řízení 
vznikla někde jinde, někdy v počátku, kdy už asi není možné  to zjistit. Dále chtěl zmínit, že město 
Žamberk přišlo v minulosti již o mnoho peněz a nikdo to neřešil,  a vymáhat civilní formou škodu 
210.000,- Kč, by možná stálo město ještě více peněz za právníky a podobně.  
  
Jaromír PROKOP se v místní politice jako městský zastupitel města Žamberk pohybuje zhruba od 
roku 2010, k dnešnímu dni tedy třetím volební obdobím.  Řadí se k opozičním zastupitelům. Jinou 
funkci v městské samosprávě nevykonává. Pokud byl konkrétně dotazován k otázce vymáhání 
náhrady škody ve výši 210.000,- Kč, představující pokutu uloženou městu Žamberk Úřadem 
pro ochranu hospodářské soutěže tak k tomu uvedl, že on vždy, pokud byl přítomen hlasoval 
pro to, aby se škoda vymáhala, vyjma jednoho případu hlasování, neví, o jaké datum se jednalo, 
kdy se v hlasování omylem zdržel. K bližšímu vysvětlení uvedl, že  se prostě přehmátl v tlačítku 
a vzhledem k tomu, že na výsledku hlasování by jeho hlas neměl žádný vliv, a ani tak by se 
usnesení podařilo přijmout, tak proběhlé hlasování nerozporoval a nevyžadoval hlasování nové.  
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Zděnka ŠEBKOVÁ se v komunální politice pohybuje od listopadu roku 2014, kdy byla jako členka 
hnutí ANO zvolena do zastupitelstva města Žamberk. Současně působila ještě jako členka 
finančního výboru.  Dnes je městskou zastupitelkou, městskou radní a od listopadu roku 2018 
působí jako druhá  místostarostka města Žamberk. K otázce náhrady škody ve výši 210.000,- Kč 
představované pokutou uloženou městu Žamberk ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže, uvedla, že se jednotlivých jednání zastupitelstva, kde se rozhodovala o přijmutí usnesení,  
účastnila. Ke svému hlasování v uvedené věci sdělila, že zpočátku byla pro vymáhání pokuty 
v dané věci, ale postupem času, kdy o věci získávala větší přehled, a o kauze více informací, 
nebyla zcela přesvědčena o tom, zda a po kom škodu vymáhat, proto se následně hlasování 
zdržela. Mohla říci, že informací pro své rozhodnutí měla dostatek a rozhodovala se s nejlepším 
vědomím. Dalším faktorem pro její rozhodnutí byl fakt, že je přesvědčena o tom, že jednotliví 
komisaři výběrové komise na výstavbu pěší zóny, již za své jednání odsouzeni byli, a to nemalými 
finančními náklady, a dále jim byla způsobena zdravotní, psychická a profesní újma. K tomu dále 
uvedla, že není přesvědčena o vině komisařů, neboť v současné době se sama účastní 
výběrových řízení, a myslí si, že chyba musela vzniknout někde v administrativě, ne rozhodnutím 
komisařů. V neposlední řadě, bych své rozhodnutí zdržet se hlasování ve věci vymáhání škody, 
zdůvodnila tím, že by nerada způsobila městu další náklady spojené s tím, kdyby se město soudilo 
neoprávněně.  
  
Tomáš ULRICH  v místní politice se pohybuje zhruba od roku 2014, kdy kandidoval za tehdejšího 
starosty Mgr. Kalouse a v současné době je jako nezávislý kandidát za hnutí ANO. Od počátku 
působí pouze jako městský zastupitel, jinou funkci ve městské samosprávě nemá. Pokud se měl 
vyjádřit k otázce vymáhání náhrady škody ve výši 210.000,- Kč, představující pokutu uloženou 
městu Žamberk Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, tak k tomu uvedl, že usnesení o tom, 
zda škodu vymáhat, se nepodařilo zastupitelstvu přijmout. On se téměř všech jednání aktivně 
účastnil, hlasování v uvedené věci se zdržel,  a to z důvodu, že  nebyl plně přesvědčen o tom, že 
by bylo dobré hlasovat pro vymáhání škody, jelikož by v souvislosti s vymáháním škody mohly 
městu Žamberk vzniknout další nemalé náklady  např. za právní služby a podobně. 
  
Ivan VRKOČ v roce 2014 kandidoval jako nezávislý kandidát s oporou ODS do zastupitelstva 
města Žamberk. V komunální politice se tedy  pohybuje druhé volební období. V současné době 
působí zároveň i jako druhý místostarosta města Žamberk. Uvedl, že se znaleckým posudkem, 
který byl  zpracovaný se záměrem vymáhání způsobech škod, se seznámil, ale s jeho závěry 
nesouhlasí, a proto také nesouhlasím s vymáháním škody na proběhlých jednáních zastupitelstva, 
tedy i s vymáháním škody ve výši 210.000,- Kč, představující pokutu uloženou Úřadem 
pro ochranu hospodářské soutěže městu Žamberk. 
  
 Komplexním vyhodnocením shora zjištěných skutečností z jednotlivých výpovědí lze 
konstatovat, že dotčení zastupitelé svůj postoj v hlasování zdůvodňovali především obavou 
z následných finančních škod spojených s vymáháním škody ve výši 210.000,- Kč civilní formou, 
představovaných zejména náklady na řízení a zastoupení navrhovatele před soudem, dále 
názorem, kdy se neztotožňovali se závěry vypracovaného znaleckého posudku sloužícího jako 
podklad pro vypracování usnesení, nebo nebyli přesvědčeni o tom, na jakou stranu se v hlasování 
se přiklonit,  a pocitem střetu zájmu.   
  
 V uvedené věci je třeba zmínit, že jmenovaní zastupitelé hlasovali  na základě vlastního  
přesvědčení, ve většině případů s dostatečným množstvím informací sloužících k vlastní analýze 
problematiky, s vědomím povinností zastupitele, a bez úmyslu způsobit svým rozhodnutím Městu 
Žamberk škodu, případně se další například finanční újmě, vyvarovat. 
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 Ve všeobecné rovině, ke způsobu hlasování zastupitelů lze uvést, že vyjádření postoje 
jednotlivých zastupitelů města ve smyslu "nehlasování, zdržení se hlasování, nebo hlasování proti 
přijmutí usnesení", lze těžko dovodit úmysl ve smyslu trestního zákoníku. Zastupitelé svým 
postojem při hlasování projevují své názory a postoje, a případný trestní postih by měl následovat 
až poté, co byly vyčerpány jiné formy a prostředky práva. 
  
 Porušení povinnosti při správě cizího majetku je trestným činem úmyslným a k uplatnění 
této skutkové podstaty proto musí pachatel naplnit subjektivní stránku trestného činu nejméně 
formou nepřímého úmyslu, který spočívá v tom, že pachatel ví, že svým jednáním může porušit 
nebo ohrozit zájem chráněný trestním zákonem, a pro případ že jej způsobí, je s tím srozuměn, 
kdy v případě hlasujícího zastupitele může dojít k naplnění skutkové podstaty trestného činu 
porušení povinnosti při správě cizího majetku pouze tehdy, pokud si je zastupitel vědom 
způsobilosti rozhodnutí pro které hlasuje, způsobit městu škodu a se vznikem této škody je 
srozuměn. 
  
 Dále byla věc posuzována i z hlediska případného naplnění znaků trestného činu porušení 
povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti podle § 221 trestního zákoníku. V tomto případě 
zákon vyžaduje porušení podle zákona uložené nebo smluvně převzaté důležité povinnosti z hrubé 
nedbalosti. Za hrubou nedbalost je pak považováno jednání, kdy trestný čin je spáchán z hrubé 
nedbalosti, jestliže přístup pachatele k požadavku náležité opatrnosti svědčí o zřejmé 
bezohlednosti pachatele k zájmům chráněným trestním zákonem. Takové jednání však v dané 
věci zjištěno nebylo. 
  
 Provedeným šetřením se nepodařilo prokázat úmysl dotčených městských zastupitelů 
způsobit svým rozhodnutím městu Žamberk škodu, ani jejich jednání z hrubé nedbalosti. 
  
 Vzhledem k tomu, že policejnímu orgánu se provedeným šetřením ve smyslu § 158 odst. 3  
trestního řádu, nepodařilo prokázat skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že v dané věci došlo 
k naplnění skutkové podstaty přečinu porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 
trestního zákoníku, z jehož citace vyplývá, že tohoto činu se dopustí ten, kdo poruší podle zákona 
mu uloženou nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek, či jiného 
výše naznačeného trestného činu, a není na místě věc vyřídit jinak, policejní orgán rozhodl věc dle 
§ 159a odst. 1 trestního řádu odložit. 

P o u č e n í :  Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je poškozený oprávněn podat do tří dnů od doručení 
u policejního orgánu, který usnesení vydal. Stížnost má odkladný účinek. 

 
 
   

  za policejní orgán 
 

  por. Ing. Denisa Vávrová 
  komisař 
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