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Cestné 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

A. Osobní údaje člena Zastupitelstva Wavmbo města Prahy, který je pro výkon funkce
dlouhodobě uvolněn nebo vedoucího zaměstnance Wavního města Prahy zařazeného
do Magistrátu Wavního města Prahy (dále jen "veřejný funkcionář")
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c) byl statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního
orgánu právnické osoby, provozující podnikatelskou činnost
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d) vykonával další činnosti v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, vedle
takového vztahu nebo poměru, v němž působil jako veřejný funkcionář
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Prohlašuji, že v období uvedeném v Části I. bodu C jsem do svého vlastnictví nebo do
společného jmění manželů nabyl:

a) vlastnická nebo jiná věcná práva k nemovitostem, které jsou předmětem 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)
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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
25000 Kč)
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c) 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 nebo částku 100 000
Kč v případě více emitentů
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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
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a) jsem získal peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody, zejména dary, s výjimkou darů uvedených v
oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce podle Části II., odměny, příjmy z
podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, dividendy nebo jiné příjmy z účasti nebo
činnosti v podnikajících právnických osobách, 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
10000 Kč)
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b) mám nesplacené finanční závazky, zejména půjčky, úvěry, nájemné, závazky ze smlouvy o nájmu s
právem koupě nebo směnečné závazky, pokud souhrnná výše závazků přesáhla k 31. prosinci
kalendářního roku, za nějž se oznámení podává, částku 100 000 Kč
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