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PRAVNI ROZB-OR
k otánce bezúhonnosti Ing. Andľei SzteÍkové, naţ.25.1.1976'
v souvislostĺ s řízenímvedeným u Okľesníhosoudu ve Fľýdku-Místku pod sp. zn.l T

7512020

Konečným rozhodnutím okresního Soudu ve Frýdku-Místku vydaným v řizeĺívedeném pod
sp. Zn. I T 7512020 dne 4.9,Ż020 soud schváIli| tzv. dohodu o vině a tľestu' v důsledku čehožza
jednání podľobně popsané v tomto rozhodnutí, právně kvalifikované jako zjednźnívýhody při
zađtlniveřejné zakâzky, při veřejné soutěži a veřejné dtaŽbě byl Ing. Andľęe Sztefkové, naľ.

25.L|976, bytem Komorní Lhotka č:p.298 uložen peněžitý trest v celkové výměře 320.000,- Kč, a
dále ,,trest propadnutí Íinančníchprostředků" ve výši 80.000,- Kč' zajištěných na jejím účtu.
Celkem tak z jeji strany došlo v souvilosti s tímto Ťizęnim k úhradě částky ve výši 400.000,- Kč,
která propadla státu (Ş69 odst. 1 a Ş70 odst. 6 tľest. zákoníku, částka 320.000,- Kč byla z učtu
jmenované odeslána dne 6. I0.2020).
Ing. Andrea Sztefková v současnédobě je zastupitelęm obce Komorní Ĺhotka, kdę současně

vykonává funkci místostaľosty, a dâl'ę na zźlklaďě jmenování do funkce ze strany obce Komorní
Lhotka ze ďnę 3.8.2015 s platností od 1 .9.2015 byla jmenována do funkce ředitele Integľovaného
sociálního ústavu KomoľnÍ Lhotka čp. 184, příspěvkov é organizace, IČ: 00847038, přičemž jde
o příspěvkovou organizací zřizovanou obcí jako územním samosprávním celkem ve smyslu Ş84
odst. 2 písm. d) zźlkona o obcích'
Shoľa uvedenjłn rozhodnutím soudu nebyl na zćtkladě dohody se státním zâstupcem,
schválené soudem uložen tľest zákazu činnosti, spočívajícivzttkazl výkonu žâdnéz obou výše
uvedených funkcí, a tedy nenastal účinek,na základě kteľéhoby došlo k zániku těchto funkcí v
označených právnických osobách' Dle $ 69 odst' 3 trestního zákoníku obecně plati, že na pachatele,
kterému byl uloŽen peněžitý trest (za jiný trestný čin než zvlźßt' ztĺvažnýzločin, což se v daném
případě nestalo), se hledí, jako by nebyl odsouzen, jakmile byl trest vykonán, pŤič,emžpeněžitý
tręst je vykonán jeho zaplacením' Trest propadnutí finančníchprostředků pak není takovým
druhem tľestu, který zćtkon připouští, neboť za tręstné činy můžesoud uložit pouze druhy tręstů
vyjmenované v Ş52 trestního zákoníku, přičemŽ dle Ş3 odst. 1 trestního zákoníku plati, te
pachateli lze uložit vŽdy pouze takový druh trestu, ktery dovoluje uložit zźłkonfide současně o

výraz ústavnízźsaďy,jak vyplýv

á,

39 Listiny zëtkladnich
z člźĺĺku

prźĺva svobod)

Pokud jde o vzĺlk a zźnik mandátu člena zastupitelstva obce z hlediska podrnínky
bezúhonnosti, pak platí podle Ş55 odst. 3 písm' a) zźĺkonač,. 49112001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí, že mandá/- člena zastupitelstva obce zanikâ, jen vysloví-li to příslušné
zastupitelstvo, a to mj. z důvodu pľavomocnéhorozhodnutí soudu, kterým byl člen zastupitelstva
obce odsouzeĺ k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, coŽ v posuzovaném případě zásadně
nenastalo (nebyl v daném případě uloŽen ani podmíněně odložený trest odnětí svobody a, jak jíž
výše zmíněno, ani trest zźlkazu činnosti, přičemžuloŽení peněžitého tľestu, který byl navíc vykonán
jeho úplným zaplacením, není překážkou výkonu mandátu člena zastupitelstva a v souvislosti s tím,
ani uvolněnému nebo neuvolněnému členovi zastupitelstva, kteý vykonává současně funkci
místo starosty obce, nezan1ká ani tato funkce).'

Podle Ş5 odst. I ztĺkona o obcích můžebýtotiž člęnem zastupitelstva obcę zvolen kaźdý
volič, u kteľéhonení překáźkave výkonu volebního pľáva podle Ş4 odst.2 písm. a) apísm. b)
zákona o obcích, ptiěemž těmito pÍekźĺŽkamijsou toliko zákonem stanovené omezení osobní
svobody z důvodu výkonu tľestu odnětí svobody (což v daném případě v žâdnémpřípadě
nenastalo), aomęzeni svéprávnosti k výkonu volebního práľa. Podle $ 55 odst. 4 zćlkona o obcích
nevysloví-li zastupitelstvo obce na nejbližšímzasedtni zźtn1k mandátu, ředitel krajského úřadu
požâdâ o svolání mimořádného zasedání zastupitelstva, kteľése uskutečnínejpozději do 21dnů od
doručenítéto Žádosti, přičemŽ není-li zánikl mandátu ani zďe dosaŽeno, zanlkâ mandát člena
zastupitelstva obce, vysloví-li to ředitel kľajského úřadu. V daném případě však nedošlo u
posuzované osoby ani k omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody ani k
omezęní svéprávnosti k výkonu volebního prtwa. Z důvodu shora označenéhorozhodnutí soudu' tak
nelze u Ing. Andľei SzteÍkovérozhodnutím zastupitelstva obce vyslovit zánik mandátu. Její
mandźń, včetně funkce místostarosty obce, tak můžęzaniknout ve smyslu Ş55 odst. 2 písm. b)
zźtkona o obcích na zźlkladě písemnérezigĺace člena zastupitelstva obce na jeho mandt.ir, a to dnem,
kdy tuto rezignaci obdrži starosta obce. V takovém případě dle Ş56 odst. 1 na,uprćndněný mandát v
zastupitelstvu obce nastupuje náhradník z kanďidźttní listiny téŽe volební strany v zákonem daném
pořadí. Samozřejmě z výkonu funkcę místostarosty bez současnéhozźtn1ku mandátu člena
zastupitelstva můŽe osobu vykonávající funkci místostarosty odvolat zastupitelstvo obce, pŤíp. téŽ
můžetato osoba na uvedenou funkci sama ľezignovat doručenímrezígnace k rukám starosty obce
nebo přímo na zasedání zastupitelstva obce.

ZbWá v dané souvislosti upozornit toliko na ust. Ş77 odst. 5 ztlkona o obcích, pođlekteľého
členovi zastupitelstva, kterému zanikl mandát a který by jinak měl nárok na odchodné podle Ş77
odst. I ztĺkona o obcích, toto odchodné nenáleží,pokud byl v pruběhu funkce pľavomocně
odsouzen mj' pro rimyslný trestný čin, a tedy v případě rezignace posuzované osoby na mandát
člena zastupitelstva tento nárok na odchodné nevznikne.

obecně platí podle $ 155 odst. 1 občanského zfüoníku, że ztrati-Ii člen voleného orgánu po
svém povolaní do funkce zákonnou způsobilost být členem voleného oľgánu, jeho funkce zanikâ a
ztĺnĺkfunkce je třeba právnické osobě oznâmit bez zb5nečného odklaďu' Z obecných ustanovení
občanskéhozákoníku pak k podmínkám způsobilost členstvívoleného orgánu ve smyslu Ş152 odst.

2 občanskéhozákoníku ve vztahl k fyzické osobě, která je členem orgánu právnické osoby,
vyplývá pouze to, źe musí být plně svépráşná. Dalšíobecnou podmínkou podle l 153
občanskéhozákoníku je osvědčeníúpadku a ozntlmęní to předem tomu, kdo osobu do funkce
povolává, event. uplynutí 3 let od skončeníinsolvenčíhoiizęni. Zvlćštni předpisy pak u některých
právnických osob mohou stanovit dalšípodmínky pro způsobilost bý členem takového orgánu, kdy

u řady právnických osob jde zpravidla

i o bęzúhonnost (např. v

případě obchodních korporací,

kteľou však příspěvková organizace není).

Je proto třeba zkoumat podmínku bezúhonnosti obecně Ve vztahu k příspěvkovým
organizacim zŤizovaĺýmobcí, a dále k právnické osobě vykonávající svou činnost na zttk|adě
zâkona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tedy ve vztahu k příspěvkové organizaci Integrovaný
sociální ústav Komomí Lhotka čp. 154 a funkcí jeho statutárního oľgánu.

Podle Ş84 odst. 2 písm. d) zákona o obcích, zastupitelstvo obce zŤizuje a rušípříspěvkové
oĺganizace obce a schvaluje jejich zŤizovací listiny. Podrobnější úprava příspěvkových organizaci
pak vyplývâ z Ş27 a násl. zâkonač,.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech uzęmnich rozpočtů,
avšak podmínku bęzúhonnosti ve vztahu k statutárnímu orgánu příspěvkových organizaci
zŤízovaných obcí nęlze dovodit (viz. zejména Ş27 odst' 3 písm. e), příp. Ş27 odst. 2 písm. d) tohoto
zźlkona). Ani ze zŕizovací listĺny označeného sociálního ústavu v jeho posledním úplnémznění zę
dnę 2l.4.2009 nelze podmínku bezúhonnosti jeho statutáľního oľgánu dovodit (viz. zejména čl'
II. uvedené zřizovací listiny). Jde o logickou návazĺost na právní úpravu bezúhonnosti člena
zastupitelstva obce d|e zćłkona o obecním zřizeni (o obcích).
Pokud jde o podmínku bezúhonnosti vyplývajicí zę zttkoĺa o sociálních službách, pak
otâzku bezúhonnosti uvedený zvIźßtni předpis řešízejm. v ust. $ 79 odst' 1 písm. c) bodu 1' tohoto
zâkoĺa, avšak jde toliko o podmínku při registraci právnické osoby působícípodle uvedeného
zâkona, přičemž tato podmínka se výslovně vztahuje, pokud jde o fyzické osoby, jen na osoby,
kteľébudou přímo poskytovat sociální služby, ptič,emžpodle Ş79 odst. 2 in fine zëtkoĺao
sociálních službách sę zabezuhonné pro účelytohoto zźĺkonapovažujímj. fyzické osoby, jejichž
odsouzęní bylo zahlazęno nebo se na ně z jiných důvodůhledí, jako by nebyly odsouzeny. okruh
pľacovníků,kteří budou přímo poskýovat sociální sluŽby, lze pak, dle mého ntĺzorl, đovozovatz
výčtu okruhu pľacovníkůpodle Ş115 odst. 1 tohoto zâkona, přip, z původnílistiny o registraci
dotčenéhosociálního ústavu, která však proběhla již v ľoce 2OOŢ, což vyplýváze zapsaného data
vzniku a zźlpisu posuzované příspěvkové organizace k datu 5.7.2OOI, avšak Ing. Sztefková byla do
funkce ředitęle této organizace jmenována až od 1.9.2015 (viz. téžnapř. $ 109 uvedeného zźtkona,
kde je obgaŽena definice sociálního pracovníka s podmínkou jeho bezúhonnosti podle Ş1 10 odst. i,
odst' 2 tohoto zëĺkoria, výčet vykonávaných činnostípracovníka v sociálních sluŽbách podle l 116
odst. 1 zá.kona a podmínka jeho bezúhonnosti podle $ 116 odst. 2' odst' 3 tohoto zákona, pŤip.
odkaz na podmínky výkonu činnosti zdravotnických pracovníků a pedagogických pracovníkůpodle
Ş117 uvędeného zźlkoĺas odkazem na zvláštní právní předpisy týo podmínky dále rozvtĺďějíci);
výkon funkce ředitele jako statutáľního oľgánu však zjevně není výkonem činnosti přímo
poskytujících sociální služby v pľávnické osobě vykonávající činnosti v sociálních sluŽbách, a
tedy lze dovodit, že uvedená podmínka pro výkon této funkce není zákonem stanovena, a bude
tak platit pouze obecná právní úpľava dle Ş155 občanskéhozákoníku s předpokladem obecné

zźlkonnézpůsobilosti, spočívajícípouze v plné svépľávnosti.

Lze tedy uzavÍít, že pro výkon funkce statutárního orgánu příspěvkové organizace zÍizované
obcí a vykonávající sociální služby podle zvláštního zźtkoĺaobecně ani v konkľétnímposuzovaném
případě není dána podmÍnka bezúhonnosti jako tzv. zákonná způsobilost vykonávat tuto
funkcĺ, což má logickou nźşazĺostna úpravu bęzúhonnosti člena zastupitelstva obce, jak rozveden
výše, v návaznosti na podmínku jeho odsouzęní pouze k nepodmíněnémutrestu odnětí svobody,
neboť jde o příspěvkovou organizaci územního samosprávného celku' Ke ztrtltě funkce
místostarosty obce, včętně členstvív zastupitelstvu obce, ani funkce statutárního orgánu oznaěęné
příspěvkové organizace u Ing. Andrei Sztefkové v souvislosti s výše zmíněným rozhodnutí soudu
tedy nedošlo a podmínka bezúhonnosti v'ntĺvaznosti na toto rozhodnutí nęní ani u jedné z
uvedených funkcí, dle mého přesvěděeni, ze ztlkoĺa dćlna, a nejde tak o překážku v dalšímvýkonu
těchto funkcí.

Ztxěręm zbyva upozornit na ustanovení Ş316 odst. 4 písm' h) zákoníku prâce, podle
kteľéhozaměstnavatel nesmí vyžadovat od zaměstnance informace zejména mj. o jeho
tľestněpľávníbezúhonnosti a tyto informace nesmí zaměstnavate| ziskćwat ani prostřednictvím
třętích osob. Uvedené sice neplatí v případech, jestliŽe je proto dán věcný důvod spočívající
v
povaze prtrce, která má být vykonávána nebo napŤ' téžv případech, kdy to stanoví zv|áštni pľávní
předpis, přičemžv uvedené souvislosti poukazuji na skutečnost dovozovanou z výše uvedęného
tozboru, teďy že povaha prâce řęditele sociálního ústavu tuto bezilhonnost jako předpoklad výkonu
práce nevyžaduje, a to V návaznosti na posuzované zvltßtní předpisy zmíněnétéžv tomto rozboru.

Z

že zttkonná notifikační(oznamovací) povinnost posuzované osoby
podle Ş155 odst. 1 věty druhé věty za středníkem ve vztahu k obci Komorní Lhotka (téžjako
zÍizovatele příspěvkové organizace) není v daném případe ze ztĺkona dána, nebot' rozhodná
skutečnost spoěívajícíVe ztrćiě zćtkonné, způsobilosti ělena volęného (povolaného) orgánu
právnické osoby nenastala; přesto jsou rozhodné a podstatné skutečnosti oznamovźlny
uvędęného tedy vyplývâ,

prostřednictvím tohoto právního rozboru v případě jeho poskýnutí zástupcům obce, příp. téžjeho
zveřejnění.

Mgľ. Maľek Ježek
advokát

V ČeskémTěšíně dne 10.11.2020
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