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01.04.2010 - Jakub Štos - Olomoucký kraj - 
Kritizoval posudek na palác. Teď se ho na úřadě zbavili

Politici zametli s úředníkem magistrátu, který tvrdě kritizoval sporný znalecký posudek na 
Edelmannův palác a další prodeje domů. Přišel kvůli tomu o místo. Náměstkyně primátora ale tvrdí, 
že odešel sám.

OLOMOUC Před několika týdny se v mailových schránkách většiny olomouckých zastupitelů 
objevila zpráva od policejního vyšetřovatele, který prověřuje okolnosti prodeje Edelmannova 
paláce. Přílohou mailu, k níž se mají všichni oslovení vyjádřit, je dopis, který loni v březnu několik 
dní před klíčovým jednáním zastupitelstva poslal vedoucí oddělení prodeje domů Ladislav Kleisl 
své nadřízené, náměstkyni primátora pro majetkoprávní záležitosti Haně Kaštilové Tesařové.
V dokumentu úředník tvrdě kritizoval znalecké ocenění paláce i pozemku v Denisově ulici 
(určeného na stavbu Středoevropského fóra), za který se jej radnice chystala vyměnit. Posudky 
označil mimo jiné za „velmi výrazně neobjektivní v neprospěch města“ a nedoporučil, aby se jimi 
město při schvalování transakce řídilo.
Na jednání zastupitelstva však tohle jeho důležité vyjádření vůbec nezaznělo a neobjevilo se ani v 
samotné důvodové zprávě k záležitosti Edelmannova paláce. Proč tomu tak bylo, nyní zajímá i 
policisty z Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality, kteří nově případ převzali od 
olomoucké policie. Zabývají se trestním oznámením na dvaatřicet zastupitelů, jejichž hlasy nakonec 
prodej paláce olomouckému podnikateli Miroslavu Barnetovi posvětily.
MF DNES má obsah dopisu k dispozici, ale když chtěla požádat o vyjádření jeho autora, ukázalo 
se, že už na magistrátu nepracuje. „Mgr. Kleisl ukončil pracovní poměr na magistrátu dohodou na 
vlastní žádost,“ odpověděla na dotaz ohledně odchodu šéfa důležitého oddělení, které zpracovává 
podklady při transakcích za desítky milionů korun, náměstkyně Kaštilová Tesařová, do jejíž 
kompetence oddělení spadá.
MF DNES však poté kontaktovala i nyní již bývalého úředníka a ten takovou verzi jednoznačně 
odmítl. „Na vlastní žádost jsem z oddělení prodeje domů rozhodně neodešel!“ napsal v sms zprávě. 
Proč a za jakých okolností tedy na magistrátu skončil? „Pro můj odpor k podle mě pro město hrubě 
nevýhodnému nakládání s majetkem města, jako byla směna Edelmannova paláce a některé prodeje 
domů,“ řekl bývalý úředník, který na magistrátu působil šest let. „Svým způsobem jsem o ukončení 
pracovního poměru žádal celých šest let osm a půl hodiny denně a zejména jednou za čtrnáct dní 
jsem svou žádost osobně ústně aktualizoval přímo na jednání rady města,“ dodal ironicky.

Prověřování kontroverzního prodeje Edelmannova paláce v březnu převzal od olomoucké 
policie Útvar odhalování korupce a finanční kriminality.
Vyšetřování se týká 32 olomouckých zastupitelů.

Skutečnost, že byl Kleisl na magistrátu známý svým rázným postojem vůči jakýmkoliv pochybným 
krokům, MF DNES potvrdili pod příslibem anonymity i další úředníci. „Dokázal radním na jejich 
zasedáních říct do očí svůj názor a říkal jim na rovinu i ty nepříjemné věci,“ poznamenal například 
jeden ze zaměstnanců. „Je pravda, že obzvlášť u některých politiků kvůli tomu nebyl příliš 
oblíbený,“ dodal další úředník. který si z obav o zaměstnání rovněž nepřál zveřejnit jméno.
Kaštilová-Tesařová však dál trvá na tom, že Kleisl chtěl odejít sám. „Odešel dohodou na vlastní 
žádost. Ale já jsem u toho jednání nebyla, personální záležitosti má na starosti tajemník,“ reagovala 
náměstkyně. „Co říká pan Kleisl je jedna věc, ale ta pravda je úplně někde jinde.“ Žádné další 
detaily ale v telefonickém rozhovoru neuvedla.

http://mfdnes.newtonit.cz/


Už minulý týden náměstkyně za ČSSD odmítla i otázky ohledně samotného vyjádření Kleisla ke 
znaleckým posudkům včetně toho, jak je možné, že podobné vyjádření vedoucího oddělení prodeje 
domů nepřipojila před rozhodováním o Edelmannově paláci k ostatním dokumentům, které dostali 
k dispozici zastupitelé. „Vzhledem k tomu, že ještě stále probíhá prověřování policie na základě 
trestního oznámení, nemám oprávnění na otázku odpovědět. Odpověď jsem poskytla přímo do 
protokolu při podání vysvětlení na policii,“ uvedla.
Policejní vyšetřování prodeje známého olomouckého paláce na Horním náměstí, které odstartoval 
trestním oznámením Olomoučan Vladimír Chlup, dosud neskončilo. Od března se jím však místo 
olomoucké policie zabývá Útvar odhalování korupce a finanční kriminality. „Vyšetřování dosud 
pokračuje, ale my jsme celou věc z rozhodnutí státního zástupce v průběhu března předali 
specializovanému útvaru v Praze,“ potvrdila mluvčí policie v Olomouckém kraji Jitka Dolejšová.

********************************************************************************

FAKTA

Případ prodeje Edelmannova paláce

Zaměstnanec olomouckého magistrátu Ladislav Kleisl poukázal v dopise své nadřízené, náměstkyni 
Haně Kaštilové Tesařové, na nevýhodnost připravovaného prodeje Edelmannova paláce. Ten 
nabídlo město výměnou za pozemek potřebný ke stavbě Středoevropského fóra. K zastupitelům, 
kteří o prodeji domu v centru Olomouce rozhodovali, se však jeho dokument nedostal. Okolnosti 
prodeje paláce prověřuje Útvar odhalování korupce a finanční kriminality. Úředník na magistrátu 
skončil.

FAKTA

Je postup olomoucké radnice správný?

Co si o nových souvislostech kolem prodeje Edelmannova paláce v centru Olomouce myslíte vy? 
Připadá vám správné, že se k zastupitelům nedostal dokument, který podmínky, za jakých dům 
nabídl magistrát podnikateli Miroslavu Barnetovi, kritizoval? Měl právník, jenž s postupem 
olomoucké radnice nesouhlasil, na úřadě skončit? Napište nám na e-mailovou adresu 
redolo@mfdnes.cz, vaše názory rádi otiskneme.

Foto popis| Edelmannův palác Renesanční budovu na Horním náměstí (třetí zprava) nabídlo město 
výměnou za pozemek potřebný ke stavbě Středoevropského fóra.
Foto autor| Foto: Luděk Peřina, MF DNES
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