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PŘÍKAZ

Výroková část:
Správní odbor, přestupkové oddělení  Městského úřadu Česká Lípa, jako správní orgán příslušný podle 
§ 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "přestupkový 
zákon"), projednala přestupek v příkazním řízení podle § 87 přestupkového zákona a § 150 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a rozhodla takto:

Petr Skokan, nar. 27.5.1963, Moskevská 84, 470 01  Česká Lípa
(dále jen "obviněný") je

v i n e n,
že se dopustil přestupku  - Přestupku se dopustí veřejný funkcionář, který uvedl zjevně nepřesné, 
neúplné nebo nepravdivé údaje v prohlášení podle § 9 až 11 a § 12 odst. 2, podle § 23 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů tím, že:

dne 27.6.2011  v oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v 
průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podle zákona č. 159/2006 
neuvedl přesné, úplné a pravdivé informace

Obviněnému se

u k l á d á
 

 podle § 11 odst. 1 písm. b) přestupkového zákona a podle § 24 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, 
ve znění pozdějších předpisů pokuta ve výši 3000 Kč (slovy třitisícekorunčeských) splatná do 15 dnů 
ode dne nabytí právní moci tohoto příkazu přiloženou složenkou.

http://www.mucl.cz
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Odůvodnění:
Občanské sdružení Oživení oznámilo podezření ze spáchání přestupku podle § 23 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, kterého se měl dopustit Petr Skokan, nar, 27.5.1963, trvale 
bytem Moskevská 84/2, a to tím, že ve svém oznámení o činnostech ve smyslu § 9 zákona o střetu 
zájmů za rok 2010 neuvedl přesné, úplné a pravdivé informace. Občanské sdružení Oživení přiložilo 
kopii oznámení Petra Skokana přijatého Mandátovým a imunitním výborem Poslanecké sněmovny a 
výpis údajů z veřejné části živnostenského rejstříku. Zatímco v části II. – Oznámení o jiných 
vykonávaných činnostech, bodu a) obviněný uvedl, že podnikal nebo provozoval jinou samostatnou 
výdělečnou činnost v předmětu podnikání pronájem nemovitostí, ve výpisu z veřejné části 
živnostenského rejstříku jsou uvedeny kromě „realitní činnost, správa a údržba nemovitostí“, které by 
bylo možné chápat jako pronájem nemovitostí, ještě další činnosti, které v oznámení uvedeny nejsou, a 
to se stejným datem zahájení 14.01.2010 jako realitní činnost. Při podání vysvětlení Petr Skokan uvedl, 
že tyto činnosti aktivně nevykonával a z nedostatku místa ve formuláři je tedy ani nevyjmenoval. Uvedl 
dále, že se rozhodně nejednalo o úmyslné zatajení, ale spíše podcenění povinnosti uvést i údaje o 
činnostech, které sice nevykonává, tedy z nich ani neplynou žádné příjmy, ale v živnostenském 
oprávnění je uvedeny má. Petr Skokan uvedl dále, že tuto chybu uznává a napraví ji dodatečným 
poskytnutím všech údajů v příloze, kterou doručí Mandátovému a imunitnímu výboru PS ČR.

Vzhledem k tomu, že není pochyb o tom, že obviněný se přestupku dopustil a věc nebyla vyřízena 
v blokovém řízení, vydal správní orgán bez dalšího řízení příkaz o uložení výše uvedené sankce.

Zákon č. 159/2006 umožňuje za přestupek podle § 23 uložit pokutu až do výše 50 000 Kč. Správní 
orgán však při stanovení výše sankce přihlédl k tomu, že se jedná o první přestupek, že nešlo o zavinění 
úmyslné, ale z nedbalosti.

Správní orgán také přihlédl ke snaze o zjednání nápravy a  faktu, že neuvedení činností by obviněnému 
nepřineslo žádný prospěch, neboť výpis ze všech jeho činností registrovaných podle zákona o 
živnostenském podnikán je uveden ve veřejně přístupném registru, do kterého může nahlédnout každá 
právnická nebo fyzická osoba.

Povinnost nahradit náklady příkazního řízení nelze podle § 79 odst. 2 přestupkového zákona uložit.

Poučení účastníků:
Obviněný z přestupku může proti příkazu podat do 15 dnů ode dne jeho doručení odpor správnímu 
orgánu, který příkaz vydal. Včasným podáním odporu se příkaz ruší a správní orgán pokračuje v řízení.

 
Mgr. Vlasta Chroustová v.r.
vedoucí správního odboru
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