
 

Městská část Praha - Ďáblice  
Rada městské části  

 
43. mimořádné zasedání 

dne 27. 06. 2012 
 

 
 
 

USNESENÍ č. 157/12/RMČ  
k odvolání pana Ing. Václava Valtra z funkce vedoucího f inančního 

odboru ÚMČ Praha Ďáblice  
 

 
 
Rada Městské části Praha - Ďáblice, podle ustanovení § 94 odst. 2, písmeno c) 
zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a 
v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 písm. b) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících 
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o 
úřednících“) na návrh tajemníka úřadu  
 
I. odvolává 
pana Ing. Václava Valtra z funkce vedoucího finančního odboru ÚMČ Praha Ďáblice 
s účinností od 29. 06. 2012, a to z důvodu, že porušil závažným způsobem několik ze 
svých zákonem stanovených povinností  
 
 
 
 
 
 
 
 Zdeňka Fišmistrová Ing. Miloš Růžička 
 zástupce starosty starosta  

 



Důvodová zpráva – není určena ke zveřejnění 

 

Konkrétně se jedná o porušení povinnosti stanovené v ustanovení §106 odst. 4 písm. i) zákona 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), dle 

které je zaměstnanec povinen podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance 

písemně určeného zaměstnavatelem zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných 

návykových látek. 

 

Dále pak se jedná o porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zákona 

o úřednících, která spočívá v povinnosti úředníka plně využívat pracovní doby a pracovních 

prostředků k vykonávání svěřených prací, plnit kvalitně, hospodárně a včas pracovní úkoly. 

 

A též se jedná o porušení povinností stanovených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. g) a § 16 

odst. 2 písm. d) zákona o úřednících, dle nichž je úředník povinen zdržet se jednání, jež by 

závažným způsobem narušilo důvěryhodnost územního samosprávného celku a zachovávat 

pravidla slušnosti při úředním jednání a vůči ostatním zaměstnancům působícím ve veřejné 

správě. 

 

Ze strany Ing. Václava Valtra došlo k porušení shora uvedených zákonem stanovených 

povinností, a to vždy intenzitou závažnou. 

 

 

Výše uvedených porušení svých zákonných povinností se Ing. Valtr dopustil tím, že dne 25. 6. 

2012 ve 14:10 hodin neuposlechl výzvy tajemníka městského úřadu dostavit se k němu do 

kanceláře k orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu a bez oznámení příčiny se 

nedovoleně vzdálil z pracoviště. Toto chování Ing. Valtra se proto považuje za odmítnutí 

podrobit se na pokyn tajemníka orientační dechové zkoušce a nedovolené opuštění pracoviště 

před koncem pracovní doby, které jsou v rozporu s ustanovením § 106 odst. 4 písm. e), a i) 

zákoníku práce, ustanovením § 16 odst. 2 písm. b) zákona o úřednících a Části IV, Čl. 6 

Pracovního řádu Městské části Praha – Ďáblice, dle něhož Ing. Valtrovi pracovní doba v 

pondělí dne 25. 6. 2012 končila nejdříve v 17:00 hodin a v souladu s odstavcem 32 byl 

povinen k předčasnému odchodu a dočasnému opuštění pracoviště vyžádat si předchozí 

souhlas bezprostředního nadřízeného. 

 



Dále pak tím, že se Ing. Valtr před výzvou k podrobení se orientační dechové zkoušce na 

přítomnost alkoholu nevhodně choval na pracovišti a to tak, že Ing. Valtr samostatnou 

asistentku starosty paní Denisu Pokornou nevhodně objímal kolem pasu a v podstatě ji 

vyvlekl od vchodových dveří až do druhého patra. Tomuto jeho chování se paní Pokorná 

nedokázala ubránit, protože použil hrubou sílu, což mimo jiné potvrdila zástupkyně starosty 

Zdeňka Fišmistrová, radní Tatjana Dohnalová, a tím Ing. Valtr porušil svou povinnost 

úředníka stanovenou v ustanovení § 16 odst. 1 písm. g) zákona o úřednících a povinnost 

úředníka stanovenou v ustanovení § 16 odst. 2 písm. d) zákona o úřednících. Tyto povinnosti 

totiž na Ing. Valtra jakožto vedoucího úředníka kladou nároky týkající se jeho jednání, a to jak 

vůči ostatním zaměstnancům působícím ve veřejné správě, tak vůči klientům při úředním 

jednání. Taktéž musí být jeho jednání takové, aby závažným způsobem nenarušilo 

důvěryhodnost územního samosprávného celku. 

 

Takovéto chování je zvláště u vedoucího úředníka nepřípustné, jelikož postavení vedoucího 

úředníka územního samosprávného celku, oproti běžným zaměstnancům městské části Praha - 

Ďáblice, klade na něj zvýšené nároky, které vycházejí ze speciální právní úpravy základních 

povinností úředníka odlišných od právní úpravy základních povinností běžného zaměstnance. 

Mimo to součástí zmiňované právní úpravy, tedy zákona o úřednících, je i povinné vzdělávání 

úředníků územních samosprávných celků, které Ing. Valtr již mnohokráte absolvoval a jehož 

součástí bylo zdůraznění jeho postavení úředníka územního samosprávného celku a z něj 

plynoucí povinnosti. 

 

 Na Záznamu o provedené dechové zkoušce, která nemohla být provedena, protože Ing. Valtr 

bez omluvy opustil pracoviště, jsou podpisy svědků, kteří byli přítomni (zástupkyně starosty 

Zdeňka Fišmistrová, Ing. Bronislava Lomozová, Velitel hlídky Policie ČR služ. číslo 317030 

a další dva členové hlídky, která byla požádána o provedení orientační dechové zkoušky) a 

potvrdili nevhodné chování Ing. Valtra na pracovišti v době před výzvou k podrobení se 

orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu. 

 
Přílohy:  Záznam o neprovedené dechové zkoušce podepsaný svědky 
  Vyjádření Ing Václava Valtra ze dne 26. 6. 2012 



 



 


