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Cestné prohlášení

Oznámení o jiných vykonávaných èinnostech,
oznámení o majetku nabytém v prùbìhu výkonu funkce a

oznámení o pøíjmech, darech a závazcích podávaná veøejným funkcionáøem podle
zákona è. 159/2006 Sb., o støetu zájmù, (dále jen "zákon")

A. Jméno, popø. jména, pøijmení a da

C. Období, za které se èestné prohlášení podává 12010 I

D. Evidenèní orgán

Stránka È. 1

I.
Všeobecné údaje

(§ 13 odst. 1 zákona)

narození veøejného funkcionáøetum

Datum:30.6. o 1
Podpis: /



fi.
Oznámení o jiných vykonávaných èinnostech

(§ 9 a 12 odst. 2 zákona)

Prohlašuji, že v období uvedeném v èásti I bodu C jsem

podnikal nebo provozoval jinou samostatnou výdìleènou èinnosta)

b) byl spoleèníkem nebo èlenem právnické osoby provozující podnikatelskou èinnost

c) byl statutárním orgánem nebo èlenem statutárního orgánu, èlenem øídícího, dozorèího nebo
kontrolního orgánu právnické osoby, provozující podnikatelskou èinnost
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d) vykonával další èinnost v pracovnìprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním pomìru,
vedle vztahu nebo pomìru, v nìmž pùsobil jako veøejný funkcionáø

Oznámení o majetku nabytém v prùbìhu výkonu funkce
(§ 10 a 12 odst. 2 zákona)

Prohlašuji, že v období uvedeném v èásti I bodu C jsem do svého vlastnictví nebo do spoleèného
jmìní manželù nabyl

a) vlastnická nebo jiná vìcná práva k nemovitostem, které jsou pøedmìtem evidování v katastru
nemovitostí, podle údajù katastru nemovitostí

(jako druh vlastnictví se pro tento úèel uvede - vlastník, spoluvlastník s uvedením výše spoluvlastnického podílu
nebo spoleèné jmìní manželO)
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m.

Datum: 3O;1.;~1
Podpis: W



b) vlastnická práva k vìcem movitým, jiná práva nebo jiné majetkové hodnoty, jejichž souhrnná
cena pøesáhla èástku 500 000 Kè
(do tohoto souhrnu se nezapoèítávají vìci, práva nebo jiné majetkové hodnoty, jej ichž cena je nižší než 25 000 Kè)

c) cenné papíry nebo práva s nimi spojená podle zákona è. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve
znìní pozdìjších pøedpisù, pokud celková výše kupní ceny cenných papírù od jednoho emitenta
nebo práv s nimi spojených v dobì nabytí pøesahuje èástku 50 000 Kè anebo èástku 100 000 Kè v
pøípadì více emitentù

d) jiný podíl v obchodní spoleènosti než je uveden v písmenu c), pokud hodnota tohoto podílu
pøesahuje èástku 50 000 Kè anebo èástku 100 000 Kè, jde-li o podíly u více obchodních
spoleèností



IV.

Prohlašuji, že v období uvedeném v èásti I bodu C jsem

a) získal penìžité pøíjmy nebo jiné majetkové výhody, zejména dary, s výjimkou darù uvedených v
oznámení o majetku nabytém v prùbìhu výkonu funkce podle èásti III., odmìny, pøíjmy
z podnikatelské nebo jiné samostatné výdìleèné èinnosti, dividendy nebo jiné pøíjmy z úèasti nebo
èinnosti v právnických osobách provozujících podnikatelskou èinnost, jejichž souhrnná výše
pøesáhla v kalendáøním roce 100 000 Kè

(za penìžitý pøíjem nebo jinou majetkovou výhodu se pro tento úèel nepovažují plat, odmìna nebo další
náležitosti, na které má veøejný funkcionáø nárok v souvislosti s výkonem funkce podle zvláštních právních
pøedpisu; do tohoto souhrnu se nezapoèítávají dary, jejichž cena je nižší než 10 000 Kè)

b) mìl nesplacené fmanèní závazky, zejména pùjèky, úvìry, nájemné, závazky ze smlouvy o nájmu
s právem koupì nebo smìneèné závazky, jejichž souhrnná výše pøesáhla k 31. prosinci
kalendáøního roku, za nìjž se oznámení podává, èástku 100 000 Kè

Poèet vyplnìných stran

Prohlašuji, že jsem údaje uvedl úplnì a pravdivì
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Oznámení o pøíjmech, darech a závazCÍch
(§ 11 a 12 odst. 2 zákona)
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