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Podnět k přezkumnému řízení – Ing. Marcel Hrabě

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad, obdržel  
Vaše  podání  s podnětem k přezkumnému  řízení  ve  smyslu  §  94  zákona  č.  500/2004 Sb., 
správní  řád,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „správní  řád“).  Žádost  směřovala  
k přezkoumání odložení oznámení o podezření ze spáchání přestupku,  které podalo Oživení, 
o.s.,  dne  14.02.2012  Magistrátu  města  Kladna.  Oznámení  se  týkalo  skutečnosti,  že  Ing. 
Marcel Hrabě ve svém oznámení o činnostech ve smyslu § 9 zákona č. 159/2006, o střetu 
zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“), které podal za rok 
2010, neuvedl přesné, úplné a pravdivé informace. 

V přezkumném řízení lze přezkoumávat  pouze pravomocná rozhodnutí, a tak postup podle 
§ 94 správního řádu není možný.  Krajský úřad proto považoval výše uvedený podnět jako 
podnět k opatření proti nečinnosti a vyžádal si u Magistrátu města Kladna, Správního odboru, 
předložení kompletního spisového materiálu ve věci předmětného oznámení. Ze spisu zjistil, 
že podezření ze spáchání přestupku podle § 23 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů, kterého 
se měl dopustit Ing. Marcel Hrabě, bylo dne 11.04.2012 odloženo podle § 66 odst. 3 písm. a)  
zákona  č. 200/1990  Sb.,  o přestupcích,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „zákon 
o přestupcích“). 

Správní  orgán  I.  stupně  odložení  oznámení  odůvodnil  tím,  že  Ing.  Marcel  Hrabě  nebyl  
„členem  řídícího,  dozorčího  nebo  kontrolního  orgánu  právnické  osoby  zřízené  zákonem. 
Nemocnice jako a.s.  je  zřizována Krajem.“  Úvaha prvostupňového správního orgánu byla 
chybná, uvedená skutečnost nemá pro dokazování přestupku žádný vliv. 

Krajský úřad konstatuje, že Magistrát města Kladna, Správní odbor, pochybil, když ve věci  
nezahájil  řízení  o  přestupku,  ale  oznámení  odložil.  Krajský  úřad  však  již  nemůže  učinit 
opatření proti nečinnosti ve smyslu ustanovení § 80 správního řádu, neboť odpovědnost za 
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přestupek zanikla  dne  29.06.2012.  Uplynutím  této  lhůty  zanikla  odpovědnost  přestupek  i 
právo, resp. povinnost, správního orgánu přestupek projednat. Pokud by odložení věci jako 
nesprávné opatření orgánu obce v přenesené působnosti bylo zrušeno, správní orgán by mohl 
oznámení o přestupku opět jen odložit, i když z jiného zákonného důvodu (§ 66 odst. 3 písm. 
e) zákona o přestupcích).

Ing. Jana Kovačová
   vedoucí odboru
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