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V # c :  Žádost o informaci ve smyslu § 67 zák. o p"estupcích 
            Žádost o informaci ve smyslu zákona o svobodném p"ístupu k informacím  
 
 
 
Na základ# Vaší žádosti Vám sd#luji následující informace :  
 

a) došlé oznámení projednával Bc. Radek Pila" , vedoucí p"estupkového odd#lení 
b) Ing. Jan Babor byl na základ# Vašeho oznámení uznán vinným, byla mu uložena sankce – pokuta.  
c) Sankce byla ze strany Ing. Babora uhrazena dne 20.4.2012 
d) Zárove& Vám zasílám  kopii rozhodnutí (p"íkazu). 

 
 
 
                                                                                                                           Bc Radek  P I L A   
                                                                                                                  vedoucí p"estupkového odd#lení  
 
 
 

„otisk ú"edního razítka“ 
 
 
 
 
P"íloha : P"íkaz %.j. P 232/20102-Pil 
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                                                                                                       Nabylo pr. moci dne :  
Ing. Jan Babor /1948/                                                                                                21.4.2012 
                                                                                                                          „otisk ú"edního razítka“ 
 
         
%íslo jednací P 232/2012-Pil Tábor 2.4.2012 

Oprávn#ná ú"ední osoba: Pila" Radek Bc.       

 
 
M#stský ú"ad Tábor, odbor kancelá" starosty, p"estupkové odd#lení jako v#cn# a místn# p"íslušný správní orgán 
podle ustanovení § 53 odst. 1,2,  § 55 odst. 1  zák. 'ís. 200/1990 Sb., o p"estupcích, ve zn#ní pozd#jších 
p"edpis$ (dále jen  „p"est. zák.“), § 25 odst. 2 zák. 'ís. 159/2006 Sb., zák. o st"etu zájm$ ( dále jen „zák. o st"etu 
zájm$“), vydává   v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 p"est. zák.    t e n t o    :  
 
 
 

P     Í  K A  Z      :  

 
Ing. Jan  B A B O R  , 

 (nar. ……….., bytem Kamenná 308, Tábor)  , 

 
uznává se vinným  z p"estupku  dle  § 23 odst. 1 písm. c), zák. o st"etu zájm$, kterého se dopustil tím, že 

 
jako ve"ejný funkcioná",   v   r o z p o r u    s ustanovením § 9  odst. 1 písm. c)  zák. o st"etu zájm$, ve svém 
%estném prohlášení – oznámení o jiných vykonávaných 'innostech, oznámení o majetku nabytém v pr$b#hu 
výkonu funkce a oznámení o p"íjmech a darech a závazcích, za období r. 2010 neuvedl p"esné a pravdivé 
informace, kdy do písemného oznámení o 'innostech uvedl, že : 
 
je spole'níkem spole'nosti. STYL Tábor s.r.o., p"i'emž je doloženo, že od 26.1.1994 do sou'asné doby je 
jednatelem spole'nosti STYL Tábor s.r.o., se sídlem Tábor-Klokoty, Kamenná 308, 39003,    d á l e   
 
neuvedl, že je od 22.6.2009 do sou'asné doby místop"edsedou dozor'í rady akciové spole'nosti RERA a.s., I% 
25187937, se sídlem %eské Bud#jovice, B. N#mcové 49/3, 37001,  
 
 
t  e  d  y   
 
uvedl z"ejm# nep"esné, neúplné nebo nepravdivé údaje v prohlášení podle § 9 zák. o st"etu zájm$.  
 

 
Za výše uvedený p!estupek se mu /jí/ podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b), p"est. zák.., § 24 zák. o st"etu 
zájm$, s p"ihlédnutím k § 25 odst. 1 zák. o st"etu zájm$,  ukládá sankce  - p o k u t a     ve výši   1000,-K", 
(slovy :  jeden tisíc korun 'eských) , splatná do 30 dn$ od právní moci tohoto p"íkazu .       
 
 
 

O d # v o d n $ n í   :  
 

 
P"estupek uvedený ve výroku tohoto p"íkazu zjistil správní orgán z písemného zn#ní o.s. Oživení se sídlem 
Lubla&ská 18, 120 00 Praha 2, zejména z 'estného prohlášení – oznámení o jiných vykonávaných 'innostech, 
oznámení o majetku nabytém v pr$b#hu výkonu funkce a oznámení o p"íjmech a darech a závazcích, z výpisu 
obchodního rejst"íku, vedeného u Krajského soudu v %eských Bud#jovicích. 
 
Z listinného materiálu je z"ejmé a prokazatelné, že Ing. Jan Babor je od 3.5.2006 poslancem Poslanecké 
sn#movny Parlamentu %eské republiky, p"i'emž mandát obhájil i pro volební období r. 2010-2014. Lze tedy dojí 
k záv#ru, že byl a je v postavení ve"ejného funkcioná"e ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zákona o st"etu 
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zájm$ dle n#hož :  ve"ejným funkcioná"em se rozumí poslanec Poslanecké sn#movny Parlamentu %eské 
republiky. V tomto sm#ru plyne ve"ejnému funkcioná"i za užití § 7 písm. b)  zák. o st"etu zájm$ povinnost podat 
formou 'estného prohlášení oznámení o osobním zájmu, o jiných vykonávaných 'innostech, o majetku nabytém v 
pr$b#hu výkonu funkce, o  p"íjmech, darech a závazcích. 
 
Ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 písm. c)  zák. o st"etu zájm$ je ve"ejný funkcioná" povinen uvést, že je 
statutárním orgánem nebo 'lenem statutárního orgánu, 'lenem "ídícího, dozor'ího nebo kontrolního orgánu 
podnikající právnické osoby, a o jakou podnikající právnickou osobu jde (obchodní firma nebo název a sídlo).  
 
Z doložených listinných materiál$ je z"ejmé, že Ing. Babor ve svém %estném prohlášení – oznámení o jiných 
vykonávaných 'innostech, oznámení o majetku nabytém v pr$b#hu výkonu funkce a oznámení o p"íjmech a 
darech a závazcích  za období r. 2010 neuvedl p"esné a pravdivé informace, kdy do písemného oznámení o 
'innostech uvedl,    že : 
 
je spole'níkem spole'nosti. STYL Tábor s.r.o., p"i'emž je doloženo, že od 26.1.1994 do sou'asné doby je 
jednatelem spole'nosti STYL Tábor s.r.o., se sídlem Tábor-Klokoty, Kamenná 308, 39003,  neuvedl tedy p"esné 
informace. 
 
Do oznámení neuvedl, že statutárním orgánem akciové spole'nosti, p"i'emž z výpisu obchodního rejst"íku je 
doloženo, že je od 22.6.2009 místop"edsedou dozor'í rady akciové spole'nosti RERA a.s., I% 25187937, se 
sídlem %eské Bud#jovice, B. N#mcové 49/3, 37001. 
 
Na základ# výše uvedených skute'ností má správní orgán p"estupkové jednání Ing. Jana Babora za "ádn# 
zjišt#né a prokázané.  Ing. Jan Babor porušil povinnost stanovenou §  9  odst. 1 písm. c)  zák. o st"etu zájm$ -  
uvedl z"ejm# nep"esné, neúplné nebo nepravdivé údaje v prohlášení, naplnil tak skutkovou podstatu p"estupku 
dle § 23 odst. 1 písm. c) cit. zákona.   
 
Vzhledem k   tomu , že je p"estupkové jednání "ádn# zjišt#no, doloženo, v "ízení nevystupuje jiný ú'astník, "eší 
správní orgán došlé oznámení formou zkráceného "ízení,  tzv. p"íkazního "ízení .  
 
Na p"estupek dle §  23 odst. 1 písm. c) zák. o st"etu zájm$  je stanovena sankce pokuty do výše  50 000,-K'.  
 
P"i stanovení sankce bylo postupováno pln# v souladu s ustanovením § 25 zák. o st"etu zájm$, byl hodnocen 
zp$sob spáchání p"estupku, význam o rozsah následk$,  osoba pachatele . Bylo vzato v úvahu, že se Ing. Jan 
Babor dopustil neúmyslného, nedbalostního jednání. V minulosti nebyl projednáván pro žádné p"estupkové 
jednání.  
 
V daném p"ípad# správní orgán uložil sankci na spodní hranici zákonné sazby - pokutu ve výši 1000,-K'. Podle 
názoru správního orgánu  uložená sankce splní sv$j výchovný ú'el a je úm#rná spáchanému p"estupku, proto 
bylo rozhodnuto tak  jak je uvedeno ve výrokové 'ásti tohoto p"íkazu. 
 
Lh$ta pro uhrazení pokuty byla stanovena do 30 dn$ od právní moci tohoto p"íkazu .  
 
Pokuta se hradí ve prosp#ch ú'tu 008010-0701427349/0800, var. symbol: 3400006639,  pop". p"ímo na 
pokladnách M#stského ú"adu Tábor.  
 
 
P o u " e n í    :     
 
Proti tomuto p"íkazu lze podat do 15 dn$ ode dne doru'ení odpor k M#stskému ú"adu Tábor.  V'as podaným 
odporem se p"íkaz ruší a správní orgán pokra'uje v "ízení s tím,  že po projednání v#ci bude v p"ípad# uznání 
viny obvin#ného uložena krom# sankce i povinnost obvin#ného uhradit náklady "ízení ve výši 1 000,-K'. P"íkaz, 
proti kterému nebyl v'as podán odpor, má ú'inky pravomocného rozhodnutí. Oznámením tohoto p"íkazu bylo 
proti Vám zahájeno p"estupkové "ízení ve shora uvedené v#ci. 
 
 
 
V Tábo"e dne  2.4.2012 
 
 
                                                   Bc. Radek   P I L A    

      vedoucí p"estupkového odd#lení  
  
 
 

„otisk ú"edního razítka “ 
 
 
 



 


