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Věc: Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů
Dne 12.6.2018 byla Úřadu městské části Praha 15 doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„InfZ“), v následujícím znění:
„Na Úřadu městské části Praha 15 je vedeno přestupkové řízení s předsedou politické strany
********* kvůli nesrovnalostem v jeho poslaneckém majetkovém přiznání. ***** údajně neuvedl ve
svém majetkovém přiznání informaci o zisku z prodeje bytu ve výši ************ korun, stejně jako
hypotéku ve výši *********** korun. Mohl bych se tedy zeptat v jaké fázi je přestupkové řízení?
Padlo už nějaké rozhodnutí? Jaký je výsledek přestupkového řízení? Popřípadě kdy by mělo být
přestupkové řízení ukončeno?“
Na základě vyjádření odboru občanskosprávních agend zdejšího úřadu Vám sdělujeme následující:
Řízení o přestupku bylo ukončeno dne 28.1.2018, kdy došlo k nabytí právní moci příkazu ve
zkráceném řízení. Obviněnému byl uložen správní trest napomenutí.
Obviněný **** byl uznán vinným z přestupku ve smyslu ustanovení § 23 odst. 1 písm. c) zákona č.
159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSZ“), kterého se dopustil tím,
že dne 14.06.2017 podal evidenčnímu orgánu (viz. § 14 odst. 1 ZSZ) oznámení ve smyslu ustanovení
§ 11 odst. 1 a 2 ZSZ za kalendářní rok 2016, které jednak obsahovalo zjevně nepřesné a neúplné údaje
v části a) bodu IV. Oznámení o příjmech, darech a závazcích, kdy byť v souhrnu peněžitých příjmů
uvedl příjem z prodeje nemovité věci v celkové částce, označené jako „Příjem ze samostatné
výdělečné a závislé činnosti, jakož i příjem z účasti a činnosti v právnických osobách dle části II.
tohoto prohlášení“, neuvedl výši, druh a zdroj každého příjmu ve smyslu ustanovení § 11 odst. 1 písm.
a) ZSZ, a jednak obsahovalo nepřesné a neúplné údaje v části b) bodu IV. Oznámení o příjmech,
darech a závazcích, kdy neuvedl v rozporu se skutečností nesplacený finanční závazek, kterým je
dosud nesplacený úvěr ke dni 30.11.2016, tedy jako veřejný funkcionář z nedbalosti uvedl zjevně
nepřesné a neúplné údaje v prohlášení podle § 9 až 11 a § 12 odst. 2 ZSZ.
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