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Magistrát města Ostravy 
odbor vnitřních věcí 

 

 

 

 

 

 

Vyrozumění oznamovatele 
 

V souladu s ust. § 67 odst. 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o přestupcích“), vás jako oznamovatele vyrozumíváme, že Magistrát města Ostravy, odbor vnitřních 

věcí, dne 28.2.2012 oznámení o přestupku pana Miroslava Nováka (dále jen „podezřelý“), který se měl 

dopustit přestupku podle ust. § 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 uvedl zjevně nepřesné, neúplné nebo 

nepravdivé údaje v prohlášení podle ust. § 9 až 11 a § 12 odst. 2 zákona o střetu zájmů, odložil dle ust. § 66 

odst. 3 písm. a) zákona o přestupcích, neboť došlé oznámení o přestupku neodůvodňuje zahájení řízení ani 

postoupení věci. 

 

Z uvedeného oznámení vyplývá, že podezřelý se měl dopustit přestupku tím, že v roce 2010 byl veřejným 

funkcionářem ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. l) zákona o střetu zájmů jako 1. náměstek hejtmana 

Moravskoslezského kraje, z čehož mu mimo jiné plynula i povinnost podat podle ust. § 7 písm. b) téhož 

zákona formou čestného prohlášení oznámení o jiných vykonávaných činnostech. Podle ustanovení ust. § 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, a předmět, 

způsob a místo výkonu podnikání nebo této činnosti. Z oznámení o přestupku dále vyplývá, že podezřelý je 

od 1.8.1996 držitelem živnostenského oprávnění, a vzhledem k ust. § 9 odst. 1 písm. a) zákona o střetu 

zájmů měl tedy ve svém oznámení o činnostech za rok 2010 uvést, že v roce 2010 provozoval živnost. Tuto 

povinnost měl porušit, neboť ve svém oznámení o činnostech za rok 2010 daný údaj neuvedl. 

 

Dle ust. § 23 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů se přestupku dopustí veřejný funkcionář tím, že  uvedl 

zjevně nepřesné, neúplné nebo nepravdivé údaje v prohlášení podle ust. § 9 až 11 a § 12 odst. 2  zákona o 

střetu zájmů. 

 

Správní orgán po prošetření skutečností uvedených v oznámení o přestupku a sdělených podezřelým v rámci 

podání vysvětlení došel k závěru, že podezřelý nebyl osobou podnikající ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 

513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, které definuje podnikání jako soustavnou 

činnost prováděnou samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení 

zisku. Současně pak obchodní zákoník v ust. § 2 odst.  2 písm.  b) vymezuje, že podnikatelem je osoba, která 

podniká na základě živnostenského oprávnění. Obchodní zákoník tedy pro naplnění definice podnikatele, 

tedy osoby podnikající, vyžaduje splnění dvou základních předpokladů. Zaprvé musí jít o osobu, která je 

držitelem příslušného oprávnění k podnikání (v tomto případě živnostenského oprávnění) a zadruhé tuto 
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podnikatelskou činnost skutečně vykonává.  Faktický výkon podnikatelské činnosti ze strany podezřelého 

v tomto případě nebyl zjištěn. 

 

Podezřelý proto neměl povinnost v čestném prohlášení, jehož obsahem je Oznámení o jiných vykonávaných 

činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a 

závazcích za rok 2010, uvést, že je držitelem živnostenského oprávnění. Podezřelý tedy oznámeným 

jednáním nenaplnil skutkovou podstatu přestupku dle ust. § 23 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů. 
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