VZDĚLÁVACÍ PROJEKT

MUNICIPAL

TRESTNÍ A CIVILNÍ
ODPOVĚDNOST
v samosprávě
§§§§§§§

Právní úprava odpovědnosti členů zastupitelstva
 Odpovědnost za škodu vůči obci
 Odpovědnost trestní
TRESTNÍ ODPOVĚDNOST
VOLENÝCH ZÁSTUPCŮ
OBCÍ A MĚST
VÍTE, JAKÁ JE NEJHORŠÍ VĚTA V SAMOSPRÁVĚ
OD 1. ledna 2014
„Víte, já tomu nerozumím, pokud je tam chyba, nebyla úmyslná…“
„Víte, já tomu nerozumím, nejsem v tom odborník, udělal jsem to prostě tak, jak jsem myslel, že je to nejlépe.“
§159, odst.1 nového občanského zákoníku
Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými
znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel
zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.
TÝKÁ SE I ZASTUPITELŮ? ANO!
§ 20 odst. 2 NOZ: Právnické osoby veřejného práva podléhají zákonům, podle nichž byly zřízeny; ustanovení tohoto zákona
se použijí jen tehdy, slučuje-li se to s právní povahou těchto osob.
+

Povinnost vyvodit důsledky = obstarat si podklady od obce, od znalců, advokátů, poradců atd. (i kdyby se později ukázaly
být nesprávné)
ÚVODEM
Základní poznámka
ODLIŠUJEME:
Civilní právo

Trestní právo

To znamená, že
NE KAŽDÉ PORUŠENÍ ZÁKONA, NE KAŽDÉ PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ, JE TRESTNÝ ČIN
TRESTNÝ ČIN je jen takové jednání,
A) jehož znaky jsou uvedeny v trestním zákoně
a (tj. musí splňovat najednou)
B) které je nebezpečné pro společnost
CO NAPŘÍKLAD NENÍ TRESTNÉ:
porušení smlouvy
překročení rychlosti
urážka (pozor X POMLUVA)
mít dluhy
nesvolání zastupitelstva ve lhůtě
neposkytnutí informace
atd.

PROČ JSOU VOLENÍ ZÁSTUPCI VÍCE „OHROŽENÝ DRUH“?
- TRANSAKCE OBCE JSOU VEŘEJNÉ
Ke všem dokladům se dřív nebo později veřejnost (média) dostane
- MOHOU BÝT STÍHÁNI ZA ZVLÁŠTNÍ TRESTNÉ ČINY
- POLITICKÝ BOJ – ČASTĚJŠÍ TRESTNÍ OZNÁMENÍ
Trestní oznámení podat je relativně velmi snadné
- ČASTO JSOU NEOPATRNÍ A LEHKOMYSLNÍ
V ČEM NAPŘÍKLAD SPOČÍVÁ LEHKOMYSLNOST?
- zapomenou na usnesení – jen diskuze
- berou na vědomí namísto schvalování
- přecení solidárnost (i „svých“) zastupitelů
- pracují a zapomínají na formality
- příliš důvěra úředníkům, firmám
- provozní „slepota“
- zničí audio záznam ze zasedání
- … atd

Základy odpovědnosti
Zavinění (úmysl), nedbalost (lehkomyslnost)
(a také někdy vlastní „hloupost“)
ÚMYSL
Trestný čin je spáchán úmyslně, jestliže pachatel
a) chtěl porušit nebo ohrozit zájem chráněný zákonem, nebo
b) věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit a byl s tím srozuměn.

+ Srozuměním se rozumí i smíření pachatele s tím, že může porušit nebo ohrozit chráněný zájem
Bod b)+ smíření – je zcela na úvaze vyšetřovatelů
NEDBALOST
Trestný čin je spáchán z nedbalosti, jestliže pachatel
a) věděl, že může porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem, ale bez přiměřených důvodů
spoléhal, že takové porušení nebo ohrožení nezpůsobí, nebo
b) nevěděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem
a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl.
+ Trestný čin je spáchán z hrubé nedbalosti, jestliže přístup pachatele k požadavku náležité opatrnosti svědčí o
zřejmé bezohlednosti pachatele k zájmům chráněným trestním zákonem.
Jak a), tak b je na úvaze vyšetřovatelů - INDIVIDUÁLNĚ
TRESTNÉ ČINY SE DĚLÍ NA
PŘEČINY
ZLOČINY
nedbalostní +
úmyslné do 5 let

nad 5 let

Trestní zákoník – zák. č. 40/2009 Sb.
Trestní řád – zák.č.141/1961 Sb. (proces)
+ pak máme přestupky
POZOR – soudy občas zpochybňují právo vzít si advokáta dle své volby bez ohledu na jeho specializaci ve vztahu
k nákladům.

MOŽNOSTI:
- trvat na svém a soud přesvědčit
- „risknout“ kvalitní službu bez ohledu na případné rozhodnutí o nákladech – protože je to PROSTĚ v ZÁJMU OBCE
a v souladu mimo jiné se slibem zastupitele
"Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce
(města, městyse) a jejích (jeho) občanů
(je v textu na prvním místě)
a („a“ znamená souběžně)
řídit se Ústavou a zákony České republiky."
= VÝKLADOVÉ PROBLÉMY
JEDENÁCT OBŽALOVANÝCH ZASTUPITELŮ MÁ HRADIT I ŠKODU MĚSTU
AKTUÁLNÍ KAUZA POSTOLOPRTY
NA POČÁTKU BYLA KOUPĚ
Město Postoloprty nabylo v roce 2008 spoluvlastnický podíl 1/3 nemovitosti za cenu 519.518,- Kč, a tím se stalo výlučným
vlastníkem celé nemovitosti, což byl hlavní cíl.. Znalecký posudek zněl na částku 1.558.550,- Kč. Cena výkupu tedy odpovídala
ceně dle znaleckého posudku.
V listopadu 2008 se město rozhodlo nemovitost prodat a zveřejnilo záměr prodeje za nabídkovou kupní cenu 1.609.325,- Kč.
V důvodové zprávě se uvádí výslovně, že mimo jednoho nejsou prostory v objektu užívány z důvodu špatného technického stavu
objektu.
Žádná nabídka.
Po dobu tří let nepodařilo nemovitost prodat, nebyla užívána a zhoršoval se její technický stav, zastupitelstvo se proto rozhodlo
snížit kupní cenu. Důvodová zpráva obsahovala mimo jiné: „…Ostatní nebytové prostory v prvním patře jsou zničeny, stropy
podmáčené, podlahy se propadají. Není zde zavedena voda ani topení,… chybí některá okna. Dům by potřeboval novou střechu,
začíná opadávat omítka.“
Zastupitelstvo v roce 2011 schválilo zveřejnění záměru prodat nemovitost za kupní cenu 1.000.000,- Kč. Na tuto nabídku reagoval

jediný zájemce, který akceptoval cenu 1.000.000,- Kč, kterou ale chtěl složit v hotovosti.
Zastupitelstvo města tento prodej neschválilo (přijetí hotovosti takové výše je porušením zákona). Nemovitost byla zařazena do tzv.
stálé nabídky k prodeji za stejných podmínek.
Nemovitost byla ve stálé nabídce, a proto město obdrželo v dalším období dvě nabídky:
A. Opakovaná nabídka za cenu 1.000.000,- Kč, opět s nabídkou platby v hotovosti, ze dne 29.8.2011
B. Nabídka pana J.T. ze dne 10.10.2011 s nabídkou kupní ceny 500.000,- Kč s tím, že dům je ve špatném technickém stavu,
zájemce navrhoval dvě splátky, a to 250.000,- Kč před podpisem kupní smlouvy, a 250.000,- Kč v roce 2012.
Zastupitelstvo neschválilo usnesením prodej za 500.000,- Kč, a nemovitost stáhlo z prodeje, a uložilo zjistit technický stav
nemovitosti.
Od 1.3.2012 do 30.9. 2013 byla nemovitost bez nájemců, v této době město provádělo nezbytné udržovací práce.
Od 16.7.2013 byla schválena smlouva o nájmu části nebytových prostor, po řádně zveřejněném záměru pronajmout v období.
Nájemkyně projevila za určitý čas zájem i o zakoupení nemovitosti, a deklarovala, že by objekt koupili, kdyby cena nepřesáhla dříve
zveřejněnou kupní cenu 1.000.000,- Kč. Zájem o zakoupení obdrželo město dne 17.8.2015. Město na základě této žádosti
zveřejnilo záměr opět za cenu 1.000.000,- Kč.
Zájemce podal standardní písemnou žádost, zastupitelstvo města schválilo prodej nemovitosti. Následně zájemce sdělil městu, že
mu nebude poskytnuta hypotéka, mj. z důvodu špatného technického stavu objektu, ale že navrhují městu jiný způsob platby.
Žádost o jinou formu úhrady kupní ceny schválilo zastupitelstvo usnesením číslo 235/2015 dne 16.12.2015. Takto byla pak následně
uzavřena kupní smlouva. Na dané zastupitelstvo 16.12.2015, kde se schvaloval už jen způsob úhrady kupní ceny, byla doručena
žádost pana J. T., který v žádosti nabízel cenu 1.010.000,- Kč ve dvou splátkách.
Žadatel byl výslovně upozorněn, že o tom, komu bude prodáno, již bylo rozhodnuto, že je na daném zasedání schvalován jen
způsob úhrady kupní ceny. Dne 21.12.2015 adresoval pan J. T. (který kdysi nabízel cenu 500.000,- Kč) zastupitelstvu města
„Stížnost o zastavení prodeje domu č.p. 74“. Dne 10.2.2016 zastupitelstvo neschválilo žádost o odkoupení, a schválilo vyřízení
stížnosti jako neoprávněné.
Pan J. T. podal dne 17.12.2015 trestní oznámení, na základě kterého bylo zahájeno trestní stíhání členů zastupitelstva - dne
29. března 2017 Okresním soudem v Chomutově Trestní příkaz č.j. 3T 19/2017 o spáchání přečinu porušení povinnosti při
správě cizího majetku z nedbalosti podle § 221, odst.1 trestního zákona. !!!!!!!!!!!!!

Zastupitelům se klade za vinu, že
a) hlasovali pro prodej nemovitosti za 1.000.000,- Kč, tedy za podstatně nižší cenu, než jaká byla v místě a čase dosažitelná,
neboť cena v době převodu (!!!) odpovídala částce 1.502.840,- Kč
b) že nerespektovali závazné podmínky pro prodej bytových domů, když si nenechali vypracovat znalecký posudek
c) a byli si vědomi, že město investovalo do objektu v letech 2013 – 2014 částku 469.631,76 Kč
a soud dochází k závěru, že způsobili městu škodu nejméně 502.840,- Kč (!!!!)
– každý zastupitel by měl hradit 50.284,- Kč
ABSURDNÍ: Důvody pro nabízenou cenu 1.000.000,- Kč zde ale nepochybně byly, a ty důvody jsou jasně dohledatelné
a doložitelné:
 marná opakovaná snaha o prodej v minulosti
 pokud byla nabídka, tak vždy jen jediná (a sporná)
 technický stav objektu, který se nadále zhoršoval
 z toho vyplývající stálé investice do údržby
 nezájem o to objekt využívat třetími osobami formou nájmu (technický stav)
 vysoké náklady rekonstrukce, které by se nikdy v nájmu nevrátily
 nejistý prodej i po případné rekonstrukci
 nevyužitelnost majetku pro město samé
CHÁPE TU NĚKDO POSTUP
STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ?
S případem města Postoloprty souvisí zdánlivě vedlejší otázka – pro samosprávu ale více než důležitá:
LZE USTANOVIT MĚSTU JAKO POŠKOZENÉMU OPATROVNÍKA
JEN PROTO, ŽE JSOU OBVINĚNI ZASTUPITELÉ?
Je to střet zájmů?

Zákon ustanovení opatrovníka pro obce výslovně nepřipouští.




Na samosprávu nelze v žádném případě použít postup per analogiam.
Samospráva je chráněna Ústavou – není firma a starosta není jednatel
Není dnes v českém právním řádu žádné zákonné cesty, jak by bylo možné jakýmkoli rozhodnutím odebrat
obci či městu právo na samosprávu, vykonávanou volenými orgány, a zaručovanou Ústavou.

Co z toho vyplývá:
Obec/Město si může ustanovit svého zástupce k soudu jako zástupce poškozeného.
PROČ?
TENTO zástupce se tam může vyjadřovat, a vyjádřit mimo jiné i to, že Obec/Město, se necítí poškozeno.
NENECHTE SI NIKDY NAMLUVIT NIC JINÉHO
Zástupce Postoloprt byl u soudu jako zástupce poškozeného připuštěn. Soud si nedovolil ho poslat pryč. Státním zástupcem
stanovený opatrovník se VŮBEC NEDOSTAVIL. Je to jedna z otázek doby.
NA KTERÝCH USTANOVENÍCH ZÁKONA POLICIE HLAVNĚ STAVÍ
Hospodaření obce
§38
(1) Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími
ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku.
Porušením povinností stanovených ve větě první a druhé není takové nakládání s majetkem obce,
které sleduje jiný důležitý zájem obce, který je řádně odůvodněn. Obec vede účetnictví podle zákona o
účetnictví.
(2) Majetek obce musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím. S
nepotřebným majetkem obec naloží způsoby a za podmínek stanovených zvláštními předpisy, pokud tento
zákon nestanoví jinak.

(3) Obec nesmí ručit za závazky fyzických osob a právnických osob vyjma
a) závazků vyplývajících ze smlouvy o úvěru, jsou-li peněžní prostředky určeny pro investici
uskutečňovanou s finanční podporou ze státního rozpočtu, státních fondů nebo národního fondu,
b) závazků vyplývajících ze smlouvy o úvěru, jsou-li peněžní prostředky určeny pro investici do obcí
vlastněných nemovitostí,
c) těch, jejichž zřizovatelem je obec, kraj nebo stát,
d) těch, v nichž míra účasti jí samé nebo spolu s jinou obcí nebo obcemi, krajem nebo kraji nebo státem
přesahuje 50 %,
e) bytových družstev,
f) honebních společenstev.
(6) Obec je povinna chránit svůj majetek před neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat právo na
náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení.
(7) Obec je povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky, a zabezpečit, aby
nedošlo k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv.
Dříve deklaratorní,
dnes zcela klíčový paragraf.
Každé právní jednání s ním musí
být a bývá následně konfrontováno.
OTÁZKA DOBY:
Na koho zájmy musíte myslet hlavně?
Obec? Občané? Koalice?
NA SEBE! = uděláme nejméně chyb
DALŠÍ OTÁZKA:
A může tedy obec vůbec někdy jednat „NEHOSPODÁRNĚ?“
Kupodivu ano.

Když hájí DŮLEŽITÝ ZÁJEM,
resp. veřejný zájem.
To ji odlišuje od podnikatelských subjektů.
Celá veřejná správa je nehospodárná 
Z nejčastějších skutkových podstat trestných činů
úředních osob
Kdo je v obci úřední osoba?
- člen zastupitelstva (tedy samozřejmě i starosta, místostarosta, radní…)
- odpovědný úředník územní samosprávy
(POZOR - ne člen výboru, komise, není-li zastupitel)
Neoprávněné nakládání s osobními údaji spáchá
- zveřejní, sdělí, zpřístupní, jinak zpracovává nebo si přisvojí osobní údaje, které byly o jiném shromážděné v
souvislosti s výkonem veřejné moci + a způsobí tím vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby,
jíž se osobní údaje týkají
- CIZÍ OSOBY (MANŽEL/KA STAROSTY, KAMARÁD…)
Postačuje NEDBALOST!

- poruší státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti tím, že neoprávněně zveřejní, sdělí nebo
zpřístupní třetí osobě osobní údaje získané v souvislosti s výkonem svého povolání, zaměstnání nebo funkce +
způsobí tím vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby, jíž se osobní údaje týkají.
- STAROSTOVÉ, MÍSTOSTAROSTOVÉ, TAJEMNÍCI, PRACOVNÍCI ÚŘADŮ
- POZOR: MATRIKY A EVIDENCE OBYVATEL
- SMLOUVY, USNESENÍ ORGÁNŮ OBCE - ?
- ZÁPISY VÝBORŮ - ?
OPATRNOSTI NIKDY NENÍ DOST – NEVÍM-LI, PTÁM SE
Metodika MV ČR, Úřad na ochranu osobních údajů
Pozn. – protože CO JSOU TO OSOBNÍ ÚDAJE?
Řeší - Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů č. 101/2000 Sb.
Osobním údajem =
jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. („výška, tlak, teplota, „rosný bod“???“)
Ale POZOR:
současně to musí být údaj způsobilý způsobit vážnou újmu !!! – což je vždy individuální posouzení
Otázka – může způsobit újmu rodné číslo? Může způsobit újmu číslo mobilu? Může způsobit újmu váha? Může
způsobit újmu informace o koupi?

Citlivým údajem = osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích,
členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním
stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je také biometrický údaj,
který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů.
Otázka: Ale např. - Je politický postoj u politika citlivý údaj?

Poškození cizích práv spáchá
kdo jinému způsobí vážnou újmu na právech tím, že
- uvede někoho v omyl, nebo
- využije něčího omylu
POZOR NA VYDÁVÁNÍ POTVRZENÍ FIRMÁM – TYPICKY DEVELOPEŘI
„Potvrzujeme, že uvedené pozemky budou v územním plánu zahrnuty do územního plánu jako pozemky
stavební.“ VYSOKÉ RIZIKO
Zpronevěru spáchá
kdo si přisvojí cizí věc nebo jinou majetkovou hodnotu, která mu byla svěřena, a způsobí tak na cizím majetku
škodu nikoli nepatrnou.
„ÚČETNICKÉ“ KAUZY aneb „NAHOTA NA PRODEJ“
- role starosty, role členů finančních výborů
- účetní audit – žádná odpovědnost
Kauza Třebenice (Severní Čechy)
„starosta se se mnou dělil“
„v práci mne přetěžovali…“
Kauza Staré Hamry (Severní Morava)
„pokladnu jsme si předávali přes stůl“
„nikdo mne nekontroloval“
„finanční výbor vždy chtěl jen kafe“

Starosta
„plní další úkoly stanovené tímto zákonem a zvláštními zákony“ (zákon o obcích)
= dovození osobní odpovědnosti za neprovádění kontroly podle zvláštního zákona
POZOR: TUTO KONTROLU NENAHRAZUJE ROČNÍ AUDIT
Podvod spáchá
kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že
- uvede někoho v omyl
- využije něčího omylu
- zamlčí podstatné skutečnosti
POZOR: SOUVISLOST SE STŘETEM ZÁJMŮ
„Člen zastupitelstva je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce, který má danou
záležitost projednávat“.
Zákon ve znění novely je zákonem protiústavním. Protiústavnost spočívá v tom, že povinnosti ukládané daným
zákonem zasahují významně do práv třetích, nepovinných osob, a to zejména manželů v rámci SJM – společného
jmění manželů, a dále do práv jiných osob např. společníků a akcionářů obchodních společností, kteří nejsou
povinnými subjekty, ale jejichž majetkové poměry jsou tímto způsobem zveřejňovány též.
Zájem na transparentnosti veřejné správy nemůže být rovněž z našeho pohledu řešen takto nepřiměřeným
způsobem zásahu do soukromí osob vykonávajících neuvolněné funkce, neboť k tomu není objektivní důvod mimo
presumovaného podezření, že každý, kdo chce pracovat pro samosprávu v jakékoli funkci, do ní vstupuje s nečistými
úmysly. A obdobně to platí pro činnost pro stát.

Přiměřený zásah do soukromí představoval zákon v původním znění; novelizované znění se však ocitlo vysoce za
hranou této přiměřenosti, a to těmito prvky:
a) Novela ukládá zveřejňovat detailní informace o majetku u neuvolněných funkcionářů (starostové,
místostarostové), což ve svém důsledku vede už dnes k nezájmu o práci pro samosprávu.
Proti chuti pracovat za žádnou nebo minimální odměnu se staví povinnost neurčitému okruhu osob zpřístupnit
informace o majetku rodiny, resp. části informací o majetku osob, které něco veřejnému funkcionáři prodaly či
půjčily, je výrazem naprosté nepřiměřenosti volby prostředků k dosažení hypotetických a nezaručených
protikorupčních cílů.
Stát novelou alibisticky přenáší svou odpovědnost za protikorupční prostředí na tisíce lidí pracujících ve svém
volném čase a nezištně pro samosprávu tím, že neurčitému okruhu osob hodlá ve veřejném registru
zpřístupnit téměř veškeré informace o majetku těchto osob. Takto zveřejněné informace jsou přitom proti
těmto osobám snadno zneužitelné, a mohou dokonce zasáhnout do jejich bezpečnosti.
b) Přístup k informacím není přitom nijak kontrolován;
není realizován (až na úředníky) na základě evidované žádosti, která by zaručovala alespoň zpětnou vazbu, ale
zcela anonymní přístup k informacím o soukromém majetku kohokoliv z povinných osob bude mít v daném
registru každý. Zneužití je jen otázkou času.
c) Za nepodstatnější argument svědčící pro protiústavnost novely je však skutečnost, že zveřejněním informací
by došlo k významnému a nevratnému zásahu do práv nepovinných osob;
zákon tak zasahuje subjekty, které nebyly nikam zvoleny, nechtějí být nikam zvoleny, a které k tomuto
zveřejnění nedaly tedy ani předpokládaný souhlas. Jedná se zejména o manžele a další osoby. Rovněž tak
zveřejnění údajů, dotýkajících se podnikání dnes povinných osob, narušuje rovnou hospodářskou soutěž, a
zasahuje do práv jejich společníků, popř. ostatních akcionářů, soukromoprávních podnikatelských subjektů.

JINAK…
Podle zákona o střetu zájmů je funkcionář obecně povinen zdržet se každého jednání, při kterém mohou jeho osobní
zájmy ovlivnit výkon jeho funkce. Tímto osobním zájmem se rozumí takový zájem, který přináší
 veřejnému funkcionáři
 jeho osobě blízké
 právnické osobě, kterou ovládá
prospěch nebo jinou výhodu (nemusí jít jen o majetkovou). Pokud by k tomuto střetu došlo, nesmí veřejný funkcionář
upřednostňovat svůj osobní zájem před zájmy, které je jako veřejný funkcionář povinen prosazovat a hájit.
Veřejný funkcionář musí nejpozději před hlasováním, předložením návrhu či vstupem do rozpravy ve „svém“ orgánu
podat oznámení o svém poměru k projednávané věci, pokud by u něj mohlo dojít ke střetu zájmů. Oznámení je ústní a
je součástí zápisu z jednání. Tato povinnost platí po celu dobu, kdy veřejný funkcionář zastává svou funkci, netýká se
však situací, v nichž jde o prospěch nebo zájem obecně známý ve vztahu k neomezenému okruhu adresátů.
Pojistný podvod spáchá
kdo uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí
a) v souvislosti s uzavíráním nebo změnou pojistné smlouvy,
b) v souvislosti s likvidací pojistné události, nebo
c) při uplatnění práva na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění
POZOR:
- POJIŠŤOVÁNÍ OBECNÍHO MAJETKU
- pojem „podpojištění“ – naopak podhodnocení

Dotační podvod spáchá
- kdo v žádosti o poskytnutí dotace, subvence nebo návratné finanční výpomoci nebo příspěvku uvede
nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí
- kdo použije, v nikoli malém rozsahu, prostředky získané účelovou dotací, subvencí nebo návratnou finanční
výpomocí nebo příspěvkem na jiný než určený účel.
Porušení povinnosti při správě cizího majetku spáchá (úmyslně)
kdo poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí
majetek + tím jinému způsobí škodu nikoli malou
Porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti spáchá
kdo z hrubé nedbalosti poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou důležitou povinnost při
opatrování nebo správě cizího majetku + tím jinému způsobí značnou škodu
Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění spáchá
- kdo nevede účetní knihy, zápisy nebo jiné doklady sloužící k přehledu o stavu hospodaření a majetku nebo
k jejich kontrole, ač je k tomu podle zákona povinen
- kdo v takových účetních knihách, zápisech nebo jiných dokladech uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené
údaje
- kdo takové účetní knihy, zápisy nebo jiné doklady změní, zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnými nebo
zatají
POZOR – předávání funkce
Trvat na předání nebo učinit záznam za přítomnosti svědků
OTÁZKA:
ZÁKAZ ČINNOSTI – LZE ULOŽIT STAROSTOVI ZÁKAZ ČINNOSTI VÝKONU FUNKCE?
NELZE.

Soud tento rozsudek vynesl, ale odvolací zrušil.
Nelze zakázat výkon volené funkce jako trest.
Postupuje se pouze podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí:
Mandát člena zastupitelstva zaniká mj. z důvodů
existence pravomocného rozhodnutí soudu, kterým byl člen zastupitelstva obce odsouzen k nepodmíněnému
trestu odnětí svobody. Tzn.
- v případě, že trest není nepodmíněný, mandát NEZANIKÁ, i kdyby bylo stíhání v souvislosti s výkonem
funkce
zákazem činnosti se myslí POVOLÁNÍ
Zneužívání vlastnictví spáchá
kdo poškodí důležitý zájem kulturní, vědecký, na ochraně přírody, krajiny nebo životního prostředí, chráněný
jiným právním předpisem, tím, že zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnou nebo zašantročí vlastní věc větší
hodnoty, která požívá ochrany podle jiného právního předpisu.
Kauza „ROUBENKA“
– jak dostat právní nesmysl až k soudu
– neznalost státních zástupců
- historická budova – dotace – čas – oprava
- zřícení budovy
- obvinění starosty
- vlastník obec, rozhodování zastupitelstvo
- stíhali starostu, ač nebyla věc jeho vlastní
- jako statutárního zástupce, ač jím není
- NAKONEC OSVOBOZEN

Přijetí úplatku
- kdo sám nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu pro sebe nebo pro
jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek
kdo sám nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s podnikáním svým
 Může být úplatkem SEX? Ano.
Kauza POLICISTY – SEX ZA BENEVOLENCI
Podplacení spáchá
- kdo jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu poskytne, nabídne nebo
slíbí úplatek
kdo jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo
Otázka:
CO JE TO VĚC OBECNÉHO ZÁJMU?
Realizovaná subjektem, který má dbát ochrany veřejného zájmu, nebo sama věc má tu povahu (veřejná soutěž –
obecný zájem jsou rovné podmínky, transparentnost…)
Pojem obecný zájem tedy znamená, že se v daném případě jedná o oblast, u níž se předpokládá, že na jejím
fungování je zainteresována společnost jako celek, případně určitá sociální skupina. Pojmem obstarávání věcí
obecného zájmu se tedy rozumí jednak veškeré činnosti (a rozhodování) orgánů státní moci a územní
samosprávy, a dále pak veškeré činnosti při uspokojování lidských potřeb celospolečenského rozměru.
Nepřímé úplatkářství spáchá
kdo žádá nebo přijme úplatek za to, že bude svým vlivem nebo prostřednictvím jiného působit na výkon
pravomoci úřední osoby, nebo za to, že tak již učinil

Tresty:
 odnětí svobody až na tři léta
Týká se „kamarádů“, příbuzných…
Často „snadné výdělky“ bez faktického vlivu.
Obhajoba – já ten vliv stejně nemám, lhal jsem – to je vedlejší, podstatné je přijetí úplatku
Zneužití informace a postavení v obchodním styku spáchá
Tj. kdo v úmyslu opatřit sobě nebo jinému výhodu nebo prospěch neoprávněně užije informace dosud
nikoli veřejně přístupné, kterou získal při výkonu svého zaměstnání, povolání, postavení nebo své funkce a
jejíž zveřejnění podstatně ovlivňuje rozhodování v obchodním styku…
Může se zastupitel ucházet o zakázku ve své obci?
- Proč ano – rovnost, omezení práv
- Proč ne – argumenty trestní právo, střet zájmů
INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
Starosta fakturující obci odklízení sněhu
Neuvolněný starosta – dohoda o pracovní činnosti
Sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě spáchá
- kdo v souvislosti se zadáním veřejné zakázky, s veřejnou soutěží nebo veřejnou dražbou v úmyslu způsobit
jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému prospěch sjedná některému dodavateli, soutěžiteli nebo
účastníku dražby přednost nebo výhodnější podmínky na úkor jiných dodavatelů nebo soutěžitelů.
Zneužití pravomoci úřední osoby spáchá
úřední osoba, která v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou závažnou újmu anebo opatřit sobě nebo jinému
neoprávněný prospěch

a) vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu
b) překročí svou pravomoc
c) nesplní povinnost vyplývající z její pravomoci
ŠKODÍ nebo PROSPÍVÁ
Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti spáchá
úřední osoba, která při výkonu své pravomoci z nedbalosti zmaří nebo podstatně ztíží splnění důležitého úkolu
Padělání a pozměnění veřejné listiny spáchá
- kdo padělá veřejnou listinu nebo podstatně změní její obsah v úmyslu, aby jí bylo užito jako pravé, nebo
takovou listinu užije jako pravou
- kdo takovou listinu opatří sobě nebo jinému nebo ji přechovává v úmyslu, aby jí bylo užito jako pravé
- kdo vyrobí, nabízí, prodá, zprostředkuje nebo jinak zpřístupní, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává
nástroj, zařízení nebo jeho součást, postup, pomůcku nebo jakýkoli jiný prostředek, včetně počítačového
programu, vytvořený nebo přizpůsobený k padělání nebo pozměnění veřejné listiny
Otázka:
CO JE TO VEŘEJNÁ LISTINA?
Máme dokonce 2 DEFINICE
OSŘ - Listiny vydané soudy České republiky nebo jinými státními orgány v mezích jejich pravomoci, jakož i listiny, které jsou
zvláštními předpisy prohlášeny za veřejné. Ve všech případech listina potvrzuje, že jde o nařízení nebo prohlášení orgánu,
který listinu vydal, a není-li dokázán opak, i pravdivost toho, co je v nich osvědčeno nebo potvrzeno.

Správní řád - Listiny vydané soudy České republiky nebo jinými státními orgány nebo orgány územních samosprávných
celků v mezích jejich pravomoci, jakož i listiny, které jsou zvláštními zákony prohlášeny za veřejné. Tyto listiny opětovně
potvrzují, že jde o prohlášení orgánu, který listinu vydal, a není-li dokázán opak, potvrzují i pravdivost toho, co je v nich
osvědčeno nebo potvrzeno.
Otázka:
JE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA VEŘEJNÁ LISTINA?
 Kauza – zápis z jednání zastupitelstva obce
Závěr - zápis ze zasedání zastupitelstva není veřejná listina = deklaratorní záznam o realizovaných rozhodnutích
V JISTÉM SMYSLU SE JEHO VÝZNAM
- PŘECEŇUJE (považuje se za „absolutní“)
- PODCEŇUJE (jeho význam tkví v důkazu)
Jak probíhá trestní řízení
od trestního oznámení
po řízení u soudu
Trestní řízení se zahajuje
- z úřední činnosti Policie (sama, tisk…)
- trestní oznámení (od kohokoliv, anonym)
 NSS ČR „Udavač nemá právní nárok na to, aby úřad k jeho udání vyvodil odpovědnost starosty pro
postup, který zapříčinil obci škodu…“ (1930)
OTÁZKA:
 MŮŽE OBEC PODAT TRESTNÍ OZNÁMENÍ?
ANO

 MŮŽE PODAT STAROSTA TRESTNÍ OZNÁMENÍ?
ANO, kde není rada nebo za sebe
 MŮŽE NĚKDO PODAT TRESTNÍ OZNÁMENÍ NA OBEC?
ANO
 KDO O TOM NA OBCI ROZHODUJE?
Rada obce, kde není, starosta.
PŘÍPRAVNÉ ŘÍZENÍ – OSOBA PODEZŘELÁ
- Žádá se vysvětlení, listiny, svědkové
- PODLE VÝSLEDKŮ SE VĚC BUĎ
odkládá nebo se vznáší OBVINĚNÍ, kterým se zahajuje trestní stíhání KONKRÉTNÍ OSOBY
tato osoba se od této chvíle nazývá OBVINĚNÝ
Pokračuje se v dokazování, nastupuje role obhájců… Uzavřený spis se předává státnímu zástupci, který buď
trestní stíhání zastaví, nebo věc vrátí k došetření, nebo vznese OBŽALOBU KONKRÉTNÍ OSOBY.
Tato osoba se od této chvíle nazývá OBŽALOVANÝ.
Věc zamíří před soud, kde proti sobě stojí:
STÁT
OBŽALOVANÝ
(STÁTNÍ ZÁTUPCE
(S OBHÁJCEM)
JAKO STÁTNÍ ŽALOBCE)
někde není povinný
Soud obžalovaného buď viny zprostí nebo ho odsoudí. Od této chvíle se osoba nazývá ODSOUZENÝ.
Následují opravné prostředky
 ODVOLÁNÍ
 DOVOLÁNÍ (ne vždy je připuštěno)
 ÚSTAVNÍ STÍŽNOST (může se podat vždy)
 STÍŽNOST K EVROPSKÉMU SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA

Soudní linie (podle závažnosti)
Okresní soud – Krajský soud – Nejvyšší soud – Ústavní soud
Krajský soud – Vrchní soud – Nejvyšší soud – Ústavní soud
Judikatura – odsouzení starostové
P.F. Přeštice na Plzeňsku
Odsouzen za jízdu v opilosti v únoru 2008 k 250 hodinám veřejně prospěšných prací a zákazu řízení na dva
roky. Z funkce odvolán nebyl.
P. T. Dobruška na Hradecku
Odsouzen za křivé svědectví v září 2009, dostal peněžitý trest. Z funkce odvolán nebyl.
V. Ř. Letkov na Plzeňsku
Odsouzený za zneužití pravomoci veřejného činitele v listopadu 2008 k šestiměsíční podmínce. Ve funkci
zůstal.
R. H. Pěnčín na Jablonecku
Odsouzen v únoru 2008 za zneužití pravomoci veř. činitele, z padělání a pozměňování veřejné listiny a z
pokusu o podvod. Dostal dva roky nepodmíněně, zákaz výkonu funkce a zákaz ověřování úředních listin.
J. K. Veselíčko na Písecku
Odsouzen v lednu 2009 na dva roky podmíněně za zpronevěru milionu korun.
B. P. Kobylá nad Vidnavkou
Soud ho uznal vinným z podvodu v srpnu 2008, dostal roční trest odnětí svobody s podmíněným odkladem.

M.L. Štěpánov
Dostal 5 let věznice s ostrahou za trestný čin zpronevěry, zneužití pravomoci veřejného činitele a přijímání úplatku.
Zneužití pravomoci veřejného činitele se Lipský podle soudu dopustil tím, že jako starosta v druhé polovině devadesátých
let rozpůjčoval soukromým firmám peníze z bankovního úvěru, který vesnice získala na výstavbu kanalizace.
Půjčky přitom poskytl bez vědomí obecního zastupitelstva. Přes 21 miliónů korun získala zkrachovalá firma Aura Ingstav
Kojetín, která peníze až na 2,4 miliónu korun nevrátila. Ani tuto splátku nevrátil do obecní pokladny, ale použil na
zaplacení dluhu tamní tělovýchovné jednoty. Dopustil se tím zpronevěry. Jako úplatek považoval soud půlmiliónovou
bezúročnou půjčku, kterou někdejší starosta obdržel od jiné stavební firmy. Ta pak ve Štěpánově získala obecní
zakázku. Byl to až hazard, že velké částky poskytoval bez podpisů, smluv a v podstatě na dobré slovo.
P.P. Javorník - zneužití pravomoci veřejného činitele.
P.P. jako tehdejší javornický starosta s dalšími dvěma zástupci radnice v listopadu 2000 zajistili u dodavatele
pneumatiky na mercedes.
Oficiálně je vykázali jako pneumatiky k traktorovému vleku. Místo toho však používal pneumatiky až do října
2002 P.P. na voze mercedes své manželky a obci způsobil škodu za více než 14 tisíc korun.
J.S. Šternberk – obžalován pro podvod - NEODSOUZEN
J.S. neoprávněně odebíral zboží za body, které provozovatel mobilních telefonů udělil radnici za užívání
několika přístrojů. Tím měl městu způsobit škodu za sedmnáct a půl tisíce korun. J.S. u soudu čerpání
bonusových bodů přiznal. Soud nakonec trestnou činnost nekonstatoval.
POZOR – zpětné schválení nezbavuje trestní odpovědnosti
ALE – snižuje společenskou nebezpečnost

KDY PŘICHÁZÍ ODSOUZENÝ STAROSTA A ZASTUPITEL O MANDÁT?
Mimo jiné zaniká mandát člena zastupitelstva obce, vysloví-li to příslušné zastupitelstvo, z důvodů
pravomocného rozhodnutí soudu, kterým byl člen zastupitelstva obce odsouzen k nepodmíněnému
trestu odnětí svobody.
Může být odsouzen zastupitel, starosta k trestu zákaz činnosti?
Podle judikatury nikoliv. Má se za to, že jde o volenou funkci, a jako takovou ji nelze zakázat „jako trest“.
Pokud takové rozsudky byly, vyšší soudy je zrušily.

Kuriózní rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 1. republiky
„Vyřízením je nutno rozumět každý projev samosprávného úřadu, zastupitelského sboru nebo
veřejné korporace učiněný vůči straně bez ohledu na jeho obsah.“ (1934)

Jak se vyvarovat trestní odpovědnosti
ZNÁT DOBŘE OTÁZKY PRAVOMOCI
Zastupitelstvo – rada – starosta
PODSTATNÉ
STAROSTA NENÍ STATUTÁRNÍ ZÁTUPCE OBCE
Pro jistotu – prevence „na vědomí“ – klesá společenská nebezpečnost
Právní jednání – pravomoc „jde“ za orgánem, který schvaluje
(doplnění, změny, dodatky, rušení)
DOBRÉ ZÁPISY + AUDIO/VIDEO
Protože platí, že to, co je v zápise, platí, není-li prokázán opak.
Zápis má jen deklaratorní účinky.
+Lidský faktor – obavy o sebe sama.
FORMÁLNÍ POŘÁDEK
Evidence smluv, rozhodnutí starosty
VÝZNAM USNESENÍ „BERE NA VĚDOMÍ“
-významný důkazní moment
- občas se zneužívá
DOKUMENTACE
Foto, video, svědkové, zápisy, záznamy
(„dokažte, že pršelo“, dokažte stav cesty před záplavami…“)

PREVENCE (hlídání plnění povinností)
VŠE PODSTATNÉ PÍSEMNĚ
- dotace, přísliby, právní výklady
NIKDY NEVĚŘIT JEN SLOVU
PŘEMÝŠLET NEŽ NĚCO PODEPÍŠU
Potvrzení pro firmy, prohlášení…
WERICH:
„Když mluvíš, nepiš.
Když píšeš, tak se nepodepisuj.
Když podepíšeš,
tak se nediv.“
Malý exkurz: ROLE ADVOKÁTA
Nejvyšší soud 19. 1. 2011, sp. zn. 5 Tdo 848/2010 „Jestliže se laické osoby spolehnou na právní rady advokáta jako
osoby práva znalé, aniž by zde byly nějaké konkrétní okolnosti, ze kterých by mohly usuzovat na nesprávnost takových
rad, nelze u nich zpravidla dovodit úmyslné zavinění.“
Co z toho vyplývá?
Sama EXISTENCE  advokáta a jeho rad zbavuje většinou úmyslného zavinění.
„RADY JINÝCH“ však tuto hodnotu nemají

Odpovědnost starosty obce za škodu této obci jím způsobenou při výkonu funkce se řídí občanským zákoníkem. Osoba
vykonávající veřejnou funkci se bez dalšího nemůže své odpovědnosti za způsobenou škodu zprostit poukazem na to, že se při své
činnosti spoléhala na rady jiných.
(Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 25 Cdo 1319/2004, ze dne 22.2.2005)
advokát má jako „rádce“ VIP postavení 
VÝJIMKA
– co musí znát vždy i bez rad jiných i odborných?
Nejvyšší soud ČR, rozhodnutí sp. zn. 11 Tdo 454/2011 ze dne 24. 2. 2012:
„Lze souhlasit s dovolatelem, pokud uvádí, že samozřejmým a prezumovaným předpokladem výkonu funkce starostky (tj.
funkce, které se obviněná ujala dobrovolně, a která je honorovaná) je znalost zákona o obcích a v případě starostky
městské části i znalost statutu územně členěného statutárního města“.
Může starosta sám udělit plnou moc advokátovi k provedení hmotněprávního úkonu?
Oprávnění vystupovat jménem obce navenek přísluší výlučně starostovi a proto také pouze starosta obce (města) může jménem
obce plnou moc udělit. Starosta obce však nemůže vytvářet sám vůli obce; může pouze tuto vůli navenek sdělovat a
projevovat.
(Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 21 Cdo 224/2002, ze dne 29.9.2003
NELZE TEDY
Udělit plnou moc advokátovi, a ten pak například podat výpovědi z bytu obce
= PŘEKROČENÍ PRAVOMOCI, škoda by mohla spočívat v nákladech řízení za prohraný soudní spor

ALE jiný případ je procesní plná moc:
25 Cdo 2158/2009-211
Na rozdíl od rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 224/2002, na něž odvolací soud poukázal, v daném případě nešlo o
hmotněprávní úkon (jakým je např. výpověď z nájmu) obsažený v žalobě, nýbrž o podání žaloby na náhradu škody, tedy o úkon
procesní, k němuž není potřeba rozhodnutí orgánů obce, a nejde ani o žádný jiný z případů, kdy je rozhodování svěřeno
zákonem orgánům obce. Žaloba byla podána jménem obce a obec zastoupená starostou má právo podat žalobu. Starosta obce je
oprávněn k zastupování obce navenek, a tedy ve věcech, v nichž obec zastupuje, je oprávněn činit právní úkony, které se vztahují k
zastupování obce jako právnické osoby v soudním řízení. … Ke zmocnění advokáta k podání žaloby jménem města byl tedy
starosta oprávněn a jestliže na základě plné moci podala advokátka žalobu, neučinila právní úkon hmotněprávní povahy. V postupu
starosty, který udělil plnou moc k zastupování města v občanskoprávním řízení, proto nelze spatřovat pochybení, jež by
znamenalo neplatnost plné moci, popř. podání žaloby bez právoplatného zmocnění. NENÍ PŘEKROČENÍ PRAVOMOCI
Padělal jsem v nadšení, říká obviněný starosta
PĚNČÍN – R. H., starosta Pěnčína obviněný z padělání podkladů stavebních povolení odpověděl na otázky kolem
případu. Hrozí mu trest ve výši až 12 let nepodmíněně. „Čin jsem nespáchal proto, abych se obohatil. Snažil jsem se
pro obec udělat to, co jsem považoval za nejlepší. Netvrdím, že je to dobré. Udělal jsem to v nadšení.“ (2008)
Kdy se (nejen) starostové mohou stát terčem/obětí trestné činnosti
Násilí proti orgánu veřejné moci spáchá
= kdo užije násilí v úmyslu působit na výkon pravomoci orgánu státní správy, územní samosprávy, soudu nebo
jiného orgánu veřejné moci
+ Trestný čin se zbraní v ruce – vyšší trest.
KAUZA Havířov – střelba na zasedání zastupitelstva

Bývalý ředitel Technických služeb zastřelil advokátku, která služby zastupovala, a pak se chystal zastřelit některé členy
zastupitelstva. Shodou okolností vyšel náměstek primátora ven telefonovat, útočník na něho zamířil, a pak na sebe. Více
zastupitelů tedy jen shodou náhody nezastřelil.
Vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci spáchá
kdo jinému vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením značné škody
- v úmyslu působit na výkon pravomoci orgánu státní správy, územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu
veřejné moci, nebo
- pro výkon pravomoci takového orgánu,
Násilí proti úřední osobě spáchá
kdo užije násilí
- v úmyslu působit na výkon pravomoci úřední osoby, nebo
- pro výkon pravomoci úřední osoby
Vyhrožování s cílem působit na úřední osobu spáchá
kdo jinému vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením značné škody
- v úmyslu působit na výkon pravomoci úřední osoby, nebo
- pro výkon pravomoci úřední osoby,
„Pokud neschválíte změnu územního plánu, tak budeme chtít náhradu škody…¨
„Budeme celou věc medializovat, když nevyhovíte“
Přisvojení pravomoci úřadu spáchá
- kdo neoprávněně vykonává úkony, které jsou vyhrazeny orgánu státní správy, územní samosprávy, soudu
nebo jinému orgánu veřejné moci, nebo

- kdo vykoná úkon, který může být vykonán jen z moci úřední orgánu státní správy, územní samosprávy,
soudu nebo jiného orgánu veřejné moci.
zpráva z tisku 5.10.2011
MILOVAL STAROSTKU A ZASYPÁVAL JI ESEMESKAMI. TEĎ STOJÍ PŘED SOUDEM
- vyhrůžky, obtěžující sms – stalking
- (zvaní na procházky, když byl odmítnut, vyhrůžky, že ji politicky zničí, zasypal radnici žádostmi o
informace…)
Mediální dopady (ochrana osobnosti, pomluva...)
TRESTNÍ OZNÁMENÍ JAKO NÁSTROJ POLITICKÉHO BOJE – SNADNÁ ZÁLEŽITOST – TĚŽKÁ NÁPRAVA
Střet veřejného zájmu na INFORMOVANOST
s OCHRANOU OSOBNOSTNÍCH PRÁV
Míru by měly zvažovat tyto subjekty:
- OZNAMOVATEL
- MÉDIA
Realita – nedělá to ani jeden.
KAUZA – KONTROLNÍ VÝBOR
Zkontroloval – obžaloval – odsoudil – zveřejnil  
IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ? NEEXISTUJE.
Je ale řešení KOMPROMISNÍ
Zveřejnění zjištěných faktů, uvést úvahu a vyčkat závěrů – NEDĚJE SE
JAK TOHO DOSÁHNOUT? „VÝCHOVOU“

Ochrana osobnostních práv podle občanského práva
OMLUVA + někdy FINANČNÍ SATISFAKCE
Křivé obvinění spáchá
- Kdo jiného lživě obviní z trestného činu, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
- Kdo jiného lživě obviní z trestného činu v úmyslu přivodit jeho trestní stíhání, bude potrestán odnětím
svobody až na tři léta.
Poznámka:
Křivým obviněním není špatná právní úvaha, podložená pravdivými fakty, má se na mysli lež, která má
„napomoci“ zahájit trestní stíhání.
TEDY křivým obviněním není trestní oznámení, obsahuje-li pravdivé skutečnosti, ačkoli o trestný čin nakonec
nepůjde
Pomluvu spáchá
kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů,
zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu.
ROZDÍL MEZI POMLUVOU A OCHRANOU OSOBNOSTI = PRAVDA/NEPRAVDA
DŮSLEDNĚ VYUŽÍVAT TISKOVÉHO ZÁKONA
- PRÁVO NA ODPOVĚĎ A REAKCI
Povinnost oznámit trestný čin, spolupachatelství,
schvalování trestného činu

Místostarosta přijal úplatek, starosta na to přišel, místostarosta úplatek vrátil. Starosta trestný čin neoznámil – ohledy na jeho
rodinu. Kontrolní výbor se to dozvěděl, a oznámil starostu Policii ČR.
Začal být stíhán místostarosta i starosta.
Starosta za trestný čin neoznámení trestného činu.
Poznámka: Netýká se všech trestných činů, zákon je výslovně vyjmenovává.
Schvalování trestného činu spáchá
kdo veřejně schvaluje spáchaný zločin nebo kdo veřejně vychvaluje pro zločin jeho pachatele
„Dobře to ten starosta udělal, udělal bych to stejně… (k dotačnímu podvodu kolegy starosty…“

-

Nadržování spáchá
kdo pachateli trestného činu pomáhá v úmyslu umožnit mu, aby unikl trestnímu stíhání, trestu nebo
ochrannému opatření nebo jejich výkonu.
Poznámka:
Například umožní úpravu účetních dokladů apod.
Nepřekažení trestného činu spáchá
kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin
neoprávněného nakládání s osobními údaji
podvodu
pojistného, úvěrového, dotačního podvodu
přijetí úplatku, podplácení

Křivou výpověď a nepravdivý znalecký posudek spáchá
- kdo jako znalec podá nepravdivý, hrubě zkreslený nebo neúplný znalecký posudek, bude potrestán odnětím
svobody
POSTOLOPRTY
Pozor:
Pojmy musí být přesné – odborný znalecký posudek nebo znalecký posudek? Chtějme autorizace.
-kdo jako svědek nebo znalec mj. před soudem, před notářem jako soudním komisařem, státním zástupcem
nebo před policejním orgánem, který koná přípravné řízení podle trestního řádu
a) uvede nepravdu o okolnosti, která má podstatný význam pro rozhodnutí nebo
b) takovou okolnost zamlčí
POZNÁMKA:
Může starosta u soudu jako zástupce obce lhát?
Mohou lhát za obec zastupitelé?
ZAJÍMAVOSTI:
 pro soud není záznam skryté kamery dostatečným důkazem
 odposlechy telefonních hovorů pořízené zpravodajskými službami nemohou sloužit jako důkaz v trestním řízení a policie je
nemůže při odhalování trestné činnosti volně používat.
 Uplácení ve fotbale není soukromou záležitostí a policie musí dál rozkrývat korupci ve vrcholovém sportu. Podle soudců
Nejvyššího soudu je sport masově sledovanou záležitostí, pokusy ovlivňovat výsledky tedy mají široký společenský dopad.
"Pokud by ve sportu byly tolerovány takovéto jevy, sportovní soutěžení by pozbylo svůj vlastní smysl a podstatu existence,"
uvedl v rozhodnutí trestní senát.

Pravidlo zákona:
Svědčí-li proti vám fakta,
ohánějte se zákonem.
Svědčí-li proti vám zákon,
ohánějte se fakty.
Svědčí-li proti vám fakta i zákon,
řvěte jako pominutý.
ZÁVĚREM:
VĚŘTE NEVĚŘTE
absurdní zákony, které stále platí
Velká Británie:
 Zákon, který lidem zakazuje, aby umírali na půdě Parlamentu.
 Zákon, podle něhož je nalepit známku na dopis vzhůru nohama (v Británii mají poštovní známky na sobě
portrét královny) velezradou.
 Zákon zakazující pojídání vánočního pečiva dne 25. prosince a zákon zakazující vstup do Dolní sněmovny v
brnění.
 Zákon zakazující hnát stádo dobytka ulicemi Londýna (Zákon o ulicích hlavního města, 1867).
 Zákon povoluje zavraždit Skota uvnitř středověkých hradeb starobylého anglického města York, ale pouze v
tom případě, pokud má u sebe luk a šíp.
Ohio:
Zákon, který zakazuje opíjet ryby.

Francie
Zákon zakazující pojmenovat prase Napoleon
Alabama
 Zákon zakazující řídit automobil se zavázanýma očima.
 Zákon zakazující neprovdaným ženám skákat v neděli padákem.
Švýcarsko
Ve Švýcarsku je zakázáno močit ve stoje po 22. hodině.
Miláno
V Miláně přikazuje zákon se neustále usmívat, s výjimkou pohřbů či návštěv v nemocnicích.
 ZE SOUDNÍCH SÍNÍ…
Soudce: „Odsuzujete se za urážku soudu k pokutě 30.000 Kč. Chcete k tomu něco říct?“
Žalovaný: „Rád bych. Ale za tyhle ceny?“
Kdo je to svědek?
Osoba, která vypovídá o tom, co viděl, ale čemu nerozumí.
Kdo je to znalec?
Osoba, která vypovídá o něčem, co neviděla, ale čemu rozumí.
A kdo je to soudce?
Osoba, která rozhoduje o něčem, co neviděla a čemu nerozumí.

CO SI HLAVNĚ PAMATOVAT K OTÁZKÁM ODPOVĚDNOSTI
DŮLEŽITOST PREVENCE – MYSLET NA TO HORŠÍ
DOBRÉ ZÁPISY A USNESENÍ
NEŠETŘIT NA PRÁVNÍCH SLUŽBÁCH
MYSLET V PRVNÍ ŘADĚ NA SEBE – PAK NA OBEC
NEJSEM-LI SI JIST – ODLOŽÍM
POJIŠTĚNÍ ZA ŠKODU MÍT V RUKOU
BOJÍME-LI SE MOC – TAJNÉ HLASOVÁNÍ
Nedat se!!!!!!!!!!!!!
DOBRÁ ZPRÁVA K OTÁZKÁM ODPOVĚDNOSTI
od 1. ledna 2018 !!!!!!
§ 79
- splatnost a výplata odměny a dalších plnění poskytovaných v souvislosti s výkonem funkce členům zastupitelstva
obce
- srážky z nich
- odpovědnost člena zastupitelstva obce za škodu, kterou způsobil obci v souvislosti s výkonem funkce!!!!!
- postup obce v případě zjišťování průměrného výdělku
- vzdání se práva na odměnu nebo další plnění
… se řídí zákoníkem práce

