STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.

INFORMACE
pro schůzi rady města dne 06.06.2017

Informace k čestnému prohlášení podle zákona o střetu zájmů

Předkládá: Fadrhonc Jindřich, Ing. - tajemník MML
Zpracoval: Křepel Miroslav - vedoucí oddělení personálního

Důvodová zpráva
Informace k čestnému prohlášení podle zákona o střetu zájmů: povinnost podat "Oznámení o jiných vykonávaných
činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích
podávaná veřejným funkcionářem podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů", za rok 2016. Všichni členové
Rady města Liberec obdrží tento elektronický formulář obratem e-mailem. Vyplněné čestné prohlášení je nutno
vytisknout, podepsat (všechny stránky) a doručit na personální oddělení MML nejpozději do 19. 6. 2017.
Příloha: Doporučený postup k vyplňování formulářů stanovených Přílohou k vyhlášce č. 578/2006 Sb., kterou se
stanoví struktura a formát oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve formě čestného prohlášení za
rok 2016

Přílohy
Příloha-Oznámení podle zákona o střetu zájmů za rok 2016-postup

Statutární město Liberec
náměstí Dr. Edvarda Beneše 1, 460 59 Liberec 1

DOPORUČENÝ POSTUP
k vyplňování formulářů stanovených Přílohou k vyhlášce č. 578/2006 Sb. pro podávání
oznámení podle § 9 až 11 a § 12 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

Veřejným funkcionářům vzniká podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění
pozdějších předpisů, povinnost (nedošlo-li k dřívějšímu ukončení funkce) podat do 30. června
2017 oznámení za rok 2016 o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém
v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích. Strukturu a formát
formulářů pro podání oznámení určuje prováděcí vyhláška č. 578/2006 Sb.
Pro interní využití připravilo oddělení KTPE na základě dostupných informací a výkladů k výše uvedenému zákonu tento
doporučený návod k vyplnění oznámení.

Čestné prohlášení
Oznámení o jiných vykonávaných činnostech,
oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a
oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaná veřejným funkcionářem podle
zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen „zákon“)

Stránka č. 1
I.
Všeobecné údaje
(§ 13 odst. 1 zákona)
A. Jméno, popř. jména, příjmení a datum narození veřejného funkcionáře
Titul
Jméno, popř. jména
Příjmení
Titul za
Datum narození

……
……………
……………
……
……..

B. Orgán, ve kterém veřejný funkcionář působí
Název
Sídlo
Identifikační číslo
Vykonávaná funkce

Statutární město Liberec - Magistrát města Liberec
Náměstí Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, PSČ 460 59
00262978
1) primátor města; 2) náměstek primátora; 3) neuvolněný člen Rady
města Liberec; 4) vedoucí odboru …; 5) vedoucí oddělení …;
6) pověřený zastupováním funkce vedoucího oboru (oddělení) ….

C. Období, za které se čestné prohlášení podává
Od 1. ledna 2016 / Do 31. prosince 2016

(nebo příslušné funkční období kalendářního roku)

D. Evidenční orgán
tajemník Magistrátu města Liberec Ing. Jindřich Fadrhonc

Stránka č. 2
II.
Oznámení o jiných vykonávaných činnostech
(§ 9 a 12 odst. 2 zákona)
Prohlašuji, že v období uvedeném v části I bodu C jsem
a)

podnikal nebo provozoval jinou výdělečnou činnost

NE
ANO

Předmět podnikání / výdělečné činnosti

Způsob a místo výkonu podnikání /
výdělečné činnosti

1.

uvede se konkrétní předmět podnikání (např.
publicistická činnost, lektorská činnost,
zprostředkovatelská činnost apod.)

vyplní se způsob podnikání, např. dle
živnostenského listu, případně i jiné formy, jako
na základě dohody o pracovní činnosti, dohody o
provedení práce apod.; dále se uvede název
města či obce, kde je výdělečná činnost
vykonávána.

b) byl společníkem nebo členem právnické osoby provozující podnikatelskou činnost
NE
ANO

Charakteristika
účasti ve

Obchodní
firma
/ název
uvést údaje nejlépe
dle živnostenského
rejstříku

Sídlo /

umístění

Identifikační číslo

uvede se např.
celá adresa
IČ
společník v s.r.o. nebo
člen bytového družstva,
případně komandista
v komanditní
společnosti. Nevztahuje
se na případy, kdy se
jedná o správu
vlastního majetku. U
právnické osoby musí
fakticky docházet
k výkonu podnikatelské
činnosti /*.
/* Poznámka: 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.
Doporučuje se uvést i akcionáře v akciové společnosti ve smyslu § 155 odst. 1 obchodního zákoníku: „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“.

1.

c)

byl statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního
orgánu právnické osoby, provozující podnikatelskou činnost

NE
ANO

Charakteristika
orgánu

1.

uvede se buď statutární
orgán, nebo jeho člen jednatel, člen
představenstva, člen
dozorčí rady nebo
likvidátor společnosti.

Obchodní firma /
název
uvést údaje nejlépe
dle živnostenského
rejstříku

Sídlo / umístění

Identifikační číslo

celá adresa

IČ

d) vykonával další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, vedle
vztahu nebo poměru, v němž působil jako veřejný funkcionář

NE
ANO

Charakteristika
účasti ve

Obchodní firma /
název

Sídlo / umístění

1.

nutno identifikovat
(vztahuje se i na
dohody o pracovní
činnosti a dohody o
provedení práce),
např. lektorská činnost,
poskytování
poradenství, úklid
nebytových prostor
apod. Uvede se veškerá
výdělečná činnost
kromě hlavní činnosti
(např. pracovního
poměru veřejného
funkcionáře).

uvést identifikační údaje celá adresa
toho, pro koho byla
další činnost
vykonávána

Identifikační číslo
IČ

Stránka č. 3
III.
Oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce
(§10 a 12 odst. 2 zákona)
Prohlašuji, že v období uvedeném v části I bodu C jsem do svého vlastnictví nebo do společného jmění manželů
nabyl
a)

vlastnická nebo jiná práva věcná práva k nemovitostem, které jsou evidování v katastru nemovitostí,
podle údajů katastru nemovitostí
(jako druh vlastnictví se pro tento účel uvede – vlastník, spoluvlastník s uvedením výše spoluvlastnického podílu
nebo společného jmění manželů)

NE
ANO

Druh nemovitosti

Druh vlastnictví

Cena v Kč

Způsob nabytí

1.

evidují se všechny
nemovitosti vedené
v katastru nemovitostí
v r. 2016. Důležité:
věcné účinky nastávají
až dnem vkladu
nemovitosti do
katastru, nikoliv
uzavřením smlouvy
(vklad se zpětným
účinkem). Lze doplnit
do oznámení (příslušné
části formuláře) za rok
2016 zpětně po vložení
do katastru.

uvést vlastnictví
nebo spoluvlastnictví
(s uvedením výše
podílu), případně
věcné právo (… v
můj prospěch je
zřízeno břemeno
nebo zástavní
právo).

uvádí se cena
nemovitosti nebo
cena jiného věcného
práva, za níž veřejný
funkcionář
nemovitost nebo
právo nabyl
(stanovena
odhadem, znaleckým
posudkem apod.).

například vlastnická smlouva,
kupní smlouva,
dědictví, darovací
smlouva, postaveno
svépomocí, smlouva
o dílo apod.

b) vlastnická práva k věcem movitým, jiná práva nebo jiné majetkové hodnoty, jejichž souhrnná cena
přesáhla částku 500 000 Kč
(do tohoto souhrnu se nezapočítávají věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty, jejichž cena je nižší než 25 000 Kč)

NE
ANO

Název

Cena v Kč

Způsob nabytí

1.

název movité věci,
uvádí se i zvířata,

měla by být uvedena
cena ve smyslu
hodnoty věci, nikoliv

uvést příslušný druh smlouvy, obchodní
podíl ve společnosti apod.

užitné vzory,
autorská práva
apod. Jiné majetkové
hodnoty = např.
sbírka známek (akcie
se uvádí až v části c)
tohoto oznámení)

c)

kolik finančních
prostředků za ni
veřejný funkcionář
vynaložil (problém! špatně formulováno
v zákonu). Například u
uměleckého díla je
jistotou pro správné
uvedení ceny pouze
jeho ocenění znalcem,
nikoliv skutečně
zaplacená cena. Další
příklad - auto
zakoupené v roce 2016
za 400 000 Kč se do
oznámení uvede pouze
tehdy, pokud souhrn
všech věcí, práv nebo
jiných majetkových
hodnot (nad 25 000
Kč) přesáhne částku
500 000 Kč.

cenné papíry nebo práva s nimi spojená podle zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění
pozdějších předpisů, pokud celková výše kupní ceny cenných papírů od jednoho emitenta nebo práv
s nimi spojených v době nabytí přesahuje částku 50 000 Kč anebo částku 100 000 Kč v případě více
emitentů

NE
ANO

Druh

Emitent

Cena v Kč

1.

vyplní se příslušný
druh cenných papírů a
práva s nimi spojená,
např. hlasovací právo
spojené s odměnou. Je
třeba uvést i cenné
papíry nabyté
bezúplatně. Též musí
být uveden každý
nákup (nabytí) a
prodej cenných papírů
na burze v průběhu
sledovaného období.

jedná se o osobu stojící na začátku
emitování.

uvádí se cena nabývací
(kupní cena)

d) jiný podíl v obchodní společnosti než je uveden v písmenu c), pokud hodnota tohoto podílu přesahuje
částku 50 000 Kč anebo částku 100 000 Kč, jde-li o podíly u více obchodních společností
NE
ANO

Obchodní jméno / název

1.

vyplní se obchodní jméno nebo název
společnosti, nejlépe podle jména či názvu
uvedeného v živnostenském rejstříku.

Identifikační
číslo
IČ podle
živnostenského
rejstříku

Stránka č. 4
IV.
Oznámení o příjmech, darech a závazcích
(§ 11 a 12 odst. 2 zákona)

Hodnota obchodního
podílu
doporučuje se uvést
hodnotu podle (nejlépe)
znalcem zpracovaného
posudku.

Prohlašuji, že v období uvedeném v části I bodu C jsem
a)

získal peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody, zejména dary, s výjimkou darů uvedených
v oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce podle části III., odměny, příjmy
z podnikatelské činnosti nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, dividendy nebo jiné příjmy z účasti
nebo činnosti v právnických osobách provozujících podnikatelskou činnost, jejichž souhrnná výše
přesáhla v kalendářním roce 100 000 Kč
(za peněžitý příjem nebo jinou majetkovou výhodu se pro tento účel nepovažují plat, odměna nebo další náležitosti,
na které má veřejný funkcionář nárok v souvislosti s výkonem funkce podle zvláštních právních předpisů; do tohoto
souhrnu se nezapočítávají dary, jejichž cena je nižší než 10 000 Kč

NE
ANO

Druh

Zdroj

Výše příjmu nebo majetkové výhody

1.

uvede se druh
peněžitého příjmu nebo
jiné majetkové výhody,
např. stavební spoření,
příjem z nájmu
nemovitosti, penzijní
připojištění apod.
(majetkovou výhodou
je i to, když např.
zaměstnavatel pojistí
zaměstnance).
Důležité: Nemělo by
dojít k duplicitě např.
s údaji uvedenými
v oznámení o majetku.

vyplní se, z jakého
konkrétního zdroje
obdržel veřejný
funkcionář příjem
nebo majetkovou
výhodu.

vždy se uvede získaný čistý příjem po
zdanění. Není stanovena spodní hranice
příjmu, uvádí se tedy všechny příjmy nebo
poskytnuté majetkové výhody, pokud
v souhrnu překročí stanovený limit.

b) měl nesplacené finanční závazky, zejména půjčky, úvěry, nájemné, závazky ze smlouvy o nájmu
s právem koupě nebo směnečné závazky, jejichž souhrnná výše přesáhla k 31. prosinci kalendářního
roku, za nějž se oznámení podává, částku 100 000 Kč
NE
ANO

Druh závazku

Výše v Kč

Jméno / název věřitele

1.

uvedou se příslušné
druhy závazků, mj. i
hypotéka, leasing na
auto apod., pokud tyto
závazky v souhrnu
překročí stanovený
limit. V případě
hypotéky nevzniká
závazek (bez ohledu na
datum podpisu
smlouvy), dokud ji
veřejný funkcionář
nezačne čerpat.
V případě ručení se
ručitelský závazek
aktivuje, až se závazek
stane splatným.

vyplní se skutečná
výše závazku
(částka) v poslední
den předchozího
kalendářního roku
nebo v poslední den
výkonu funkce.

oznamuje se identifikace věřitele. Konkrétní
způsob zákon neřeší. Doporučuje se však u
jména věřitele uvést ještě jeho adresu nebo
datum narození a u názvu věřitele uvést IČO
nebo jeho sídlo.
(Poznámka: po právní stránce je velmi
komplikované provést individualizaci věřitele v
oznámení bez jeho souhlasu. Chybí totiž doložka
mlčenlivosti. Hrozí proto nebezpečí, že se tento
údaj dostane na veřejnost a může poškodit
věřitele)

Počet vyplněných stran
4
Prohlašuji, že jsem údaje uvedl úplně a pravdivě
V

Liberci

dne

(datum systém automaticky
vygeneruje v den zpracování)
……………………………………..
podpis

Zpracoval M. Křepel, vedoucí KTPE, 29. 5. 2017

