
Městský úřad Bohumín
Masarykova 158
735 81 Bohumín

Datovou schránkou

V Praze dne 13. února 2012

Věc: Oznámení o podezření ze spáchání přestupku

Oživení, o.s., IČ: 6736 5353, se sídlem Lublaňská 18, 120 00 Praha 2 (dále jen „oznamovatel“) tímto 
podává

OZNÁMENÍ

o  skutečnostech  nasvědčujících  tomu,  že  se  Ing.  Petr  Vícha, XXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, dopustil přestupku podle § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o 
střetu  zájmů,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „zákon  o  střetu  zájmů“)  tím,  že  ve  svém 
oznámení o činnostech ve smyslu § 9 zákona o střetu zájmů, které podal za rok 2010 (viz příloha č. 1), 
neuvedl přesné, úplné a pravdivé informace.

I.

Ing. Petr Vícha je od 28. října 2006 senátorem Senátu Parlamentu České republiky, přičemž  
mandát senátora zastával i v roce 2010. V roce 2010 byl tedy veřejným funkcionářem ve smyslu § 2 
odst. 1 písm. b) zákona o střetu zájmů, z čehož mu mimo jiné plynula i povinnost podat podle § 7 
písm. b) téhož zákona formou čestného prohlášení oznámení o jiných vykonávaných činnostech (dále  
jen „oznámení o činnostech“). Podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. a) zákona o střetu zájmů je veřejný  
funkcionář povinen ve svém oznámení o činnostech přesně, pravdivě a úplně uvést, že podniká nebo  
provozuje jinou samostatnou výdělečnou činnost, jakož i předmět, způsob a místo výkonu podnikání 
nebo této činnosti. Dle výpisu z živnostenského rejstříku je Ing. Petr Vícha od 25. 11. 1992 držitelem 
živnostenského oprávnění (viz příloha č. 2).  Vzhledem k ustanovení § 9 odst.  1 písm. a) zákona o 
střetu zájmů byl tedy Ing. Petr Vícha ve svém oznámení o činnostech za rok 2010 povinen uvést, že 
podnikal na základě živnostenského oprávnění. Tuto povinnost ovšem Ing. Petr Vícha porušil, neboť 
ve svém oznámení o činnostech za rok 2010 tento údaj vůbec neuvedl.

II.

Vzhledem k shora uvedenému má oznamovatel důvodné podezření, že Ing. Petr Vícha výše 
popsaným jednáním (v oznámení o činnostech podaném za rok 2010 neuvedením údaje o  tom, že 
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v roce 2010 živnostensky podnikal) porušil mu uloženou povinnost zákonem o střetu zájmů, a sice  
v oznámení o činnostech podle § 9 zákona o střetu zájmů uvést přesné, úplné a pravdivé údaje, čímž 
se dopustil přestupku podle § 23 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů. 

III.

Za  věcně  a  místně  příslušný  orgán  k projednání  tohoto  přestupku  oznamovatel  považuje 
v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 zákona o střetu zájmů Městský úřad Bohumín, neboť v jeho 
územním obvodu má Ing. Petr Vícha trvalý pobyt. V zájmu naplnění zásady rychlosti řízení a procesní 
ekonomie oznamovatel navrhuje, aby místně příslušný správní orgán postupoval podle § 55 odst. 3 
zákona o přestupcích, tedy postoupil věc k projednání jinému věcně příslušnému správnímu orgánu, 
tedy  aby  věc  postoupil  správnímu  orgánu,  v jehož  územním  obvodu  se  Ing.  Petr  Vícha  zdržuje, 
respektive pracuje. 

Zároveň oznamovatel na základě ustanovení § 67 odst. 4 zákona o přestupcích žádá, aby byl  
vyrozuměn  v zákonem  stanovené  lhůtě  třiceti  dnů  od  doručení  tohoto  oznámení  o  učiněných 
opatřeních.

                                                                                                    Oživení, o.s.
Ing. Štěpán Rattay, předseda sdružení

Přílohy:
Příloha č. 1 – oznámení o činnostech za rok 2010 podané Ing. Petrem Víchou – protože se jedná o  
chráněný dokument, nelze poslat v příloze. Lze jej stáhnout zde:
http://www.bezkorupce.cz/wp-content/uploads/2012/01/Vícha-Petr.pdf
Příloha č. 2 – výpis z živnostenského rejstříku
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