
Švagr švagrovi kontrolorem? V Janských Lázních žádný problém! 

 
Že se nejen v nejvyšších patrech politiky vyskytují jevy, které naši mladou demokracii zrovna nekrášlí? Ano 

je to tak! 

V květnu 2011 jsem v souvislosti s řekněme zvláštním, spíše však politováníhodným způsobem, jakým došlo 

v Janských Lázních k obsazení funkce předsedy kontrolního výboru Jiřím Vorlem (nestraník zvolený na 

kandidátce TOP 09), blízkým příbuzným dnešního starosty Ing. Jiřího Hradeckého (Volba pro město Janské 

Lázně) adresoval následující dotaz Společnosti pro rozvoj veřejné správy, o.p.s. 

 Dotaz 

Je z hlediska platné legislativy nějakým problémem, pokud je starosta a předseda kontrolního výboru v 

příbuzenském vztahu (švagři), nebo jde spíše o řešení, které sice není "košer", ale nelze proti němu více 

namítat. 

 

Děkuji Franc, Janské Lázně. 

Odpověď 

Dobrý den,  

K Vašemu dotazu uvádíme následující skutečnosti. 

Podmínky kladené na členství v kontrolním výboru zastupitelstva obce jsou stanoveny zákonem č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto zákona vyplývá, že předsedou 

kontrolního výboru musí být člen zastupitelstva obce (§ 117 odst. 4) a nesmí jím být starosta, místostarosta, 

tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 

1; tato druhá podmínka se vztahuje nejenom na předsedu, ale i na „řadové“ členy kontrolního výboru). Jiné 

důvody neslučitelnosti funkcí ve vztahu k předsedovi kontrolního výboru zákon o obcích nestanoví a 

nevyplývají ani z obecné právní úpravy tzv. střetu zájmů (zákon č. 159/2006, o střetu zájmů, ve znění 

pozdějších předpisů). Z hlediska zachování zákonnosti tedy Vámi popsaná situace neodporuje platné 

právní úpravě.  

Z obecného hlediska lze mít nicméně jisté pochybnosti o vhodnosti popsaného řešení, a to vzhledem 

k zákonem stanoveným pravomocem kontrolního výboru, který přímo ze zákona (tzn. nezávisle na pověření 

zastupitelstva) kontroluje mj. dodržování právních předpisů obecním úřadem na úseku samostatné 

působnosti – v čele obecního úřadu přitom stojí starosta, který je z tohoto titulu za činnost úřadu 

odpovědný. Je tedy zřejmé, že za dané situace mohou být vysloveny pochybnosti o objektivitě kontrolního 

výboru a jím vykonávaných kontrol. Jak ovšem bylo uvedeno výše, zákon v daném případě porušován není. 
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http://www.rozvoj-vs.cz/index.php
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