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Informace evidenčního orgánu 
k podání oznámení formou čestného prohlášení  

podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 159/2006 Sb.“) 
 

 

1) Evidenční orgán, který zabezpečuje vedení registru oznámení o 

činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a 

závazcích dle zákona č. 159/2006 Sb. (dále jen „registr oznámení“) 

veřejných funkcionářů Města Velkého Meziříčí 
 

Pro veřejné funkcionáře uvedené v § 2 odst. 1 písm. m) a n) a § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 

159/2006 Sb. je evidenčním orgánem tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí. 
 

 

2) Veřejný funkcionář 
 

Veřejnými funkcionáři pro tento evidenční orgán jsou: 
a) Členové zastupitelstva města Velkého Meziříčí, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě 

uvolněni, a členové zastupitelstva města Velkého Meziříčí, kteří před svým zvolením do 

funkce člena zastupitelstva města Velkého Meziříčí nebyli v pracovním poměru, ale 

vykonávají funkce ve stejném rozsahu jako členové zastupitelstva města Velkého 

Meziříčí, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni. 

b) Členové rady města Velkého Meziříčí, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě 

uvolněni. 

c) Vedoucí úředníci Města Velkého Meziříčí podílející se na výkonu správních činností 

zařazení do Městského úřadu Velké Meziříčí. 

  

 

3) Termíny podání čestných prohlášení 
 

Veřejný funkcionář podává formou čestného prohlášení oznámení o:  

a) Osobním zájmu (§ 8 zákona č. 159/2006 Sb.). 

b) Jiných vykonávaných činnostech (dále jen „oznámení o činnostech“) (§ 9 zákona č. 

159/2006 Sb.). 

c) Majetku nabytém v průběhu výkonu funkce (dále jen „oznámení o majetku“) (§ 10 zákona 

č. 159/2006 Sb.). 

d) Příjmech, darech a závazcích (§ 11 zákona č. 159/2006 Sb.). 

 

Jestliže v průběhu kalendářního roku nedošlo ke skutečnostem, které jsou uvedeny v § 9 až 11 

zákona č. 159/2006 Sb., je veřejný funkcionář povinen učinit o tom oznámení. (§ 12 odst. 2 

zákona č. 159/2006 Sb.). 

 

Oznámení o osobním zájmu podává veřejný funkcionář ústně v průběhu jednání 
1)

, nejpozději 

však před tím, než orgán přistoupí k hlasování, oznámení je vždy součástí zápisu z jednání. 

 

Oznámení podle § 9 až 11 a podle § 12 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb. je veřejný funkcionář 

povinen činit po celou dobu výkonu funkce, za každý kalendářní rok nejpozději do 30. 

června následujícího kalendářního roku. 
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Jestliže v průběhu roku nedošlo ke skutečnostem, které jsou uvedeny v § 9 až 11 zákona č. 

159/2006 Sb., je veřejný funkcionář povinen učinit o tom oznámení nejpozději do 30. června 

následujícího kalendářního roku.  

 

V případě, že veřejný funkcionář ukončil výkon funkce, je povinen učinit oznámení podle § 9 

až 11 a podle § 12 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb. nejpozději do 30 dnů ode dne jeho 

ukončení, a to podle stavu ke dni ukončení výkonu funkce.  

 

Oznámení o činnostech, oznámení o majetku, oznámení o příjmech, darech a závazcích a 

oznámení o tom, že v průběhu kalendářního roku nedošlo ke skutečnostem, které jsou 

uvedeny v § 9 až 11 zákona č. 159/2006 Sb. jsou vedoucí úředníci Města Velkého Meziříčí 

podílející se na výkonu správních činností zařazení do Městského úřadu Velké Meziříčí 

povinni podat tehdy, jestliže v rámci výkonu své činnosti: 

a) nakládají s finančními prostředky orgánu veřejné správy jako příkazce operace ve smyslu 

zákona o finanční kontrole, pokud hodnota finanční operace přesáhne 250 000 Kč, 

b) bezprostředně se podílejí na rozhodování při zadávání veřejné zakázky nebo na 

rozhodování při výkonu práv a povinností zadavatele při realizaci zadávané veřejné 

zakázky, 

c) rozhodují ve správním řízení, s výjimkou blokového řízení, nebo 

d) se podílejí na vedení trestního stíhání. 
 

Čestné prohlášení podává veřejný funkcionář evidenčnímu orgánu v listinné nebo 

elektronické podobě na formuláři, jehož strukturu a formát stanoví Ministerstvo spravedlnosti 

vyhláškou. 

 

 

4) Přestupky (§ 23 a § 24 zákona č. 159/2006 Sb.) 
 

§ 23 odst. 1. zákona č. 159/2006 Sb.  

(1) Přestupku se dopustí veřejný funkcionář, který 

a) nepodal oznámení o osobním zájmu podle § 8 zákona č. 159/2006 Sb., 

b) nedodržel lhůtu k podání prohlášení podle § 9 až 12 zákona č. 159/2006 Sb. a nepodal jej 

ani v dodatečné lhůtě, 

c) uvedl zjevně nepřesné, neúplné nebo nepravdivé údaje v prohlášení podle § 9 až 11 a § 12 

odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., 

d) vykonával funkci nebo činnost, kterou zákona č. 159/2006 Sb. stanoví jako neslučitelnou s 

výkonem funkce veřejného funkcionáře. 

  

§ 23 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb.  

(2) Přestupku se dopustí fyzická osoba, která 

a) používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění 

případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře podle § 13 odst. 7 zákona 

č. 159/2006 Sb., 

b) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 14 odst. 3 zákona č. 159/2006 Sb. o skutečnostech, o 

nichž se dozvěděla z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu 

sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v 

oznámeních evidovaných v registru,  

c) neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v 

elektronické podobě podle § 13 odst. 4 zákona č. 159/2006 Sb. 
 

Za přestupek podle § 23 zákona č. 159/2006 Sb. lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.  
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5) Umístění formuláře 
 

Elektronická podoba formuláře (jak pro vyplnění, vytisknutí a připojení fyzického podpisu, 

tak i pro vyplnění, připojení elektronického podpisu a odeslání k evidenčnímu orgánu e-

mailem) je umístěna na webových stránkách Města Velkého Meziříčí (www.mestovm.cz).  

 

 

 

6) Postup při podávání čestných prohlášení 
 

Písemná oznámení podle § 9 až 11 a § 12 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb. se podávají: 

1) V listinné podobě osobním předáním tajemníkovi Městského úřadu Velké Meziříčí, 

2) V listinné podobě v zalepené obálce adresované k rukám tajemníka Městského úřadu 

Velké Meziříčí a označené v levém horním rohu nápisem „neotvírat“ 

3) V elektronické podobě prostřednictvím datové sítě opatřené zaručeným elektronickým 

podpisem na adresu tajemníka Městského úřadu Velké Meziříčí: svaricek@mestovm.cz  

Evidenci a úschovu oznámení učiněných podle § 9 až 11 a § 12 odst. 2 zákona č. 159/2006 

Sb. zabezpečuje tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí. 
 

 

 

7) Vysvětlivky k některým pojmům uváděným v čestném prohlášení 
 

1. Čl. I. písm. B: 

„Název“ – není myšlen orgán města, nýbrž orgán veřejné správy. V našem případě se tedy 

vyplňuje Město Velké Meziříčí. 

„Vykonávaná funkce“ – vychází se vždy buď ze zákonného názvu funkce (starosta, uvolněný 

člen zastupitelstva, apod.) nebo z názvu funkce uvedené v pracovněprávních dokumentech. 

 

2. Čl. I.písm. D: 

„Evidenční orgán“ – v našem případě se vyplňuje tajemník Městského úřadu Velké 

Meziříčí. 

 

3. Čl. II. písm. a): 

„Předmět podnikání/výdělečné činnosti“ – uvádí se např. název příslušné živnosti nebo jiné 

výdělečné činnosti, která není podnikáním ve smyslu obchodního zákoníku (orientačně je 

třeba použít jiný právní předpis, který definuje tento pojem, kterým je § 9 odst. 3 zákona č. 

155/1995 Sb., o důchodovém pojištění). Obecně platí, že název nalezneme vždy v příslušném 

oprávnění k výkonu činnosti.  

„Způsob výkonu“ -  Obecně lze konstatovat, že způsob odpovídá na otázku, jak podnikáme, 

či jinak vyděláváme. Způsobem podnikání může být např. podnikání prostřednictvím 

odpovědného zástupce. Platí však, že o způsobu podnikání rozhoduje podnikatel sám.  

 

písm. b): 

„Charakteristika účasti ve“ – lze doporučit uvést typ v obecné rovině. Např. společník 

v s.r.o., člen bytového družstva, komanditista v komanditní společnosti.  

Pozn. společníkem je zejména společník obchodních společností dle obchodního zákoníku, 

členem právnické osoby provozující podnikatelskou činnost je např. člen družstva nebo 

občanského sdružení založeného za účelem podnikání. Doporučujeme uvést i akcionáře 

v akciové společnosti, bez ohledu na to, že např. díky držením akcií na majitele je akcionář 

veřejně takřka nevysledovatelný.  

http://www.mestovm.cz/
mailto:svaricek@mestovm.cz
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V § 155 odst. 1 obchodního zákoníku je uvedeno, že „Akcie je cenným papírem, s nímž jsou 

spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle tohoto zákona a stanov společnosti 

na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti. Osoba, která se 

podílí na základním kapitálu společnosti, je oprávněna vykonávat práva akcionáře jako 

společníka, i když společnost dosud nevydala akcie nebo zatímní listy, a to ode dne zápisu 

základního kapitálu, na němž se podílí, do obchodního rejstříku.“ 

 

písm. c): 

„Charakteristika orgánu“ – jedná se buď o řídící, dozorčí nebo kontrolní orgán a 

samozřejmě o postavení tomu odpovídající, jako je např. likvidátor společnosti. Např. 

jednatel, člen představenstva, člen dozorčí rady apod.  

 

písm. d): 

„Charakter činnosti“ – doporučujeme uvést buď typ pracovněprávního vztahu, který je 

vhodné rozšířit o jeho obsah. Např. dohoda o pracovní činnosti, lze doplnit např. 

poskytování poradenství, úklid nebytových prostor apod. 

 

 

Čl. III. písm. c) a d) – oznamují se podobné údaje jako v čl. II. písm. b). 

 

 

 

 

 

Ve Velkém Meziříčí dne 28.11.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ing. Marek Švaříček 

tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1)

 §8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb. „Veřejný funkcionář je povinen při jednání ústavního orgánu, jiného 

státního orgánu, orgánu územního samosprávného celku nebo orgánu právnické osoby vzniklé ze zákona, ve 

kterém vystoupí v rozpravě, předloží návrh nebo je oprávněn hlasovat, oznámit svůj poměr k projednávané věci, 

jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo má-li na 

věci jiný osobní zájem; to neplatí, jde-li jinak o prospěch nebo zájem obecně zřejmý.“ 
2)

 § 58 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 
3)

 Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 
4)

 § 67 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 


