
Vážený pan
Ing. Martin Trnka
ředitel
Magistrátu hl. města Prahy
Jungmannova 35/29
Praha 1
Martin.Trnka@cityofprague.cz

Praha, 29. července 2009

Věc: Sdělení o skutečnostech, které nasvědčují neúplnosti údajů uvedených v oznámeních 
veřejných funkcionářů 

Vážený pane řediteli,

obracíme se na Vás jakožto na evidenční orgán se sdělením ve smyslu § 13 odst. 6 zákona 
č.159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Nahlédnutím do registru oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích podávaných 
veřejnými  funkcionáři  (dále  jen  „registr“)  za  rok 2008 vedeného Vámi  jsme zjistili  následující 
nedostatky: 

1. v  seznamu  volených  funkcionářů  v  registru  se  u  Martina  Langmajera  zobrazuje  chybně 
oznámení Radovana Šteinera. Martin Langmajer buď oznámení neodevzdal a dopustil se tak 
přestupku dle §23 odst. 1 písm. b) zákona, nebo vznikla chyba v evidenci na straně evidenčního 
orgánu.

2. seznam zaměstnanců neobsahuje všechny veřejné funkcionáře Magistrátu hl. m. Prahy  dle § 2 
odst. 2 písm. e)  a odst. 3  zákona.  V registru tak chybí například oznámení ředitelů odborů 
Magistrátu hl. m. Prahy, kteří s velkou pravděpodobností naplňují zmíněnou zákonnou definici, 
jako jsou:

– RNDr. Peter Ďurica Csc., ředitel odboru obchodních aktivit a zástupce ředitele - oblast 
majetková,

– Ing. Zdena Javornická, pověřena řízením odboru rozpočtu MHMP, zástupkyně ředitele - oblast 
finanční,

– Ing. Jaroslava Stachová, ředitelka odboru daní, poplatků a cen, 
– Ing. Jarmila Melkesová, ředitelka odboru účetnictví, 
– Mgr. Vladislav Dykast, Ředitel odboru bytového,  
– Ing. Radek Svoboda, Ředitel odboru správy majetku,  
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– Ing. Jiří Toman, Ředitel odboru městského investora,  
– Ing. arch. Jan Winkler, ředitel odboru ochrany prostředí, 
–  Ing. Jan Heroudek, Ředitel odboru dopravy,  
– JUDr. Zbyněk Bernat, ředitel odboru dopravních přestupků,  
– Ing. Ivana Souralová, ředitelka odboru stavebního,  
– JUDr. Eva Novaková, ředitelka odboru živnostenského a občanskoprávního, 
–  Ing. Jitka Cvetlerová, ředitelka odboru územního plánu,

Nemusí se přitom jednat o konečný výčet veřejných funkcionářů dle § 2 odst. 2 písm. e)  a odst. 3 
zákona. Všichni veřejní funkcionáři dle § 2 odst. 2 písm. e)  a odst. 3  zákona, vyjma těch, jejichž 
oznámení v registru je, se tak dopustili s velkou pravděpodobností přestupku dle  §23 odst. 1 písm. 
b) zákona.

Žádáme Vás proto, abyste jako evidenční orgán:
1. zjednal ve smyslu § 14 odst. 2 písm. d) zákona  nápravu tak, že vyžádáte doplnění chybějících 

oznámení od dotčených veřejných funkcionářů.
2. sdělil, kteří zaměstnanci Magistrátu hl. m. Prahy jsou dle § 2 odst. 2 písm. e)  a odst. 3 zákona 

veřejnými funkcionáři, a kteří se dopustili přestupku dle §23 odst. 1 písm. b) zákona.

Žádáme Vás dále ve smyslu § 13 odst. 6 zákona o vyrozumění, jakým způsobem bylo s tímto naším 
sdělením naloženo.

S pozdravem  
 
Mgr. Martin Kameník
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