
 

Magistrát města České Budějovice 

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

 

Magistrát města České Budějovice obdržel Vaši žádost o poskytnutí informací, a to: 

 

 
„V kolika případech Váš Úřad jakožto evidenční orgán dle § 14 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále 

jen „ZSZ“) v období od 1. ledna 2014 do dnešního dne veřejné funkcionáře ve smyslu ZSZ: 

1. žádal o doplnění informací dle § 14 odst. 2 písm. d) ZSZ; 

V kolika případech bylo ve stejném období na základě informací evidenčního orgánu dle § 14 ZSZ 

přestupkovou komisí: 

2. zahájeno přestupkové řízení na základě oznámení evidenčního orgánu dle § 13 odst. 7 ZSZ, 

3. postoupeno projednávání přestupku dle ZSZ jinému správnímu orgánu podle § 14 zákona č. 

500/2004 Sb. správního řádu, 

4. skončeno přestupkové řízení o přestupku dle ZSZ s veřejným funkcionářem 

a. uložením sankce napomenutí dle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích 

(dále jen „ZPř“), 

b. uložením sankce pokuty dle § 11 odst. 1 písm. b) ZPř, 

c. bylo od uložení sankce upuštěno podle § 11 odst. 3 ZPř.“ 

 

 

 

K požadovanému povinný subjekt uvádí následující: 

 

Ad 1) 

Tajemník magistrátu města České Budějovice jakožto příslušný evidenční orgán dle § 14 odst. 1 písm. h) 

zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“), za 

Vámi uvedené období nežádal doplnění informací ve smyslu § 14 odst. 2 písm. d) zákona o střetu zájmů, 

neboť k takovému postupu za celé toto období nenastaly zákonem předvídané podmínky (tj. nedošlo 

k obdržení oznámení podle § 9 až 11 a § 12 odst. 2 zákona o střetu zájmů, u něhož by byla evidenčním 

orgánem zjištěna neúplnost údajů). 

 

Ad 2) až 4) 

Magistrát města České Budějovice jakožto příslušný správní orgán dle § 25 odst. 2 zákona o střetu zájmů za 

Vámi uvedené období nevedl (nezahájil, neskončil ani nepostoupil) žádné správní řízení o přestupku dle § 

23 odst. 1 zákona o střetu zájmů ani v této oblasti nepřijal žádné oznámení evidenčního orgánu ve smyslu § 

13 odst. 7 zákona o střetu zájmů. 


