
 

 

 
Krajský úřad Středočeského kraje  
 

V Praze dne 20.prosince 2012 
 
Věc: podnět k přezkumnému řízení ve smyslu § 94 správního řádu  
 
Vážení, 
 
obracíme se na Vás jako nevládní nezisková organizace prosazující již šestnáctým rokem principy efektivního a 
transparentního fungování samosprávy. V této oblasti se věnujeme monitorování případů střetu zájmů, korupce a 
nehospodárnosti a následně informování veřejnosti, přípravě systémových opatření včetně ovlivňování legislativy, a 
v neposlední řadě šíření protikorupčního know-how. V rámci našich aktivit také poskytujeme veřejnosti bezplatné 
právní protikorupční poradenství a od ledna 2011 do dubna 2012 jsme provozovali i protikorupční linku 199.  
 
V rámci naší činnosti jsme na přelomu let 2011 a 2012 provedli rozsáhlý průzkum, jakým způsobem veřejní funkcionáři, 
zejména poslanci, senátoři, a radní kraje, dodržují zákon o střetu zájmu. Přestože jsme zjistili řadu pochybení a oznámili 
122 podezření o přestupcích na příslušných úřadech, nebyli jsme až na naprosté výjimky nikdy informováni o výsledcích 
přestupkového řízení.  
 
Z činnosti samotného Krajského úřadu Středočeského kraje (sp.zn. SZ_154182/2012/KUSK/2) je zřejmé, že k získání 
relevantní informace konkrétně na Magistrátu města Kladna vyžadovala od Oživení, o.s. vyvinout mimořádnou aktivitu 
a obrnit se trpělivostí, když úředníci Magistrátu města Kladno opakovaně odmítali vydat informaci o výsledku řízení. 
Porušování zákona ze strany úředníků tak Oživení opakovaně nutilo podávat stížnosti a odvolání do nezákonných 
rozhodnutí prvoinstančního orgánu a způsobilo sedmiměsíční prodlení. 
 
Konečným výsledkem nicméně v prosinci 2012 (po sedmi měsících) byla skutečnost, že Oživení obdrželo informaci, jak 
Magistrát města Kladna vyřídil oznámení o přestupku. Příslušná úřednice oznámení o přestupku odložila, neboť dospěla 
k závěru, že oznámení neodůvodňuje zahájení přestupkového řízení. Z odůvodnění pak vyplývá, že k tomuto závěru 
dospěla tak, že pan Hrabě sice v oznámení o činnostech za rok 2010 své funkce v dozorčích radách neuvedl, ale toto 
jednání není přestupkem, protože společnosti, ve kterých pan Hrabě zasedá, nebyly zřízeny zákonem, ale krajem. 
 
Zákon o střetu zájmu však žádnou takovou podmínku (oznámení aktivit veřejného funkcionáře pouze ve 
společnostech zřízených zákonem) nestanoví. 
 
Vzhledem k těmto skutečnostem máme za to, že odložení oznámení o přestupku bylo učiněno v rozporu se zákonem a 
žádáme, aby nadřízený orgán tento postup prvoinstančního orgánu přezkoumal a rozhodnutí o odložení zrušil. 
Následně je na místě, aby bylo zahájeno řízení o přestupku, byť toto řízení bude muset být, z důvodu pochybení 
úřednice, zastaveno, neboť jej již nelze projednat. Přestože jsme si vědomi této skutečnosti, žádáme, aby nadřízený 
orgán nezákonné rozhodnutí zrušil a otevřel tak prostor pro případnou sankci za pochybení konkrétní úřednice. 
 
Zároveň si dovoluji požádat o informaci, jakým způsobem byl podnět k přezkumnému řízení vyřízen. 
 
S pozdravem 
 

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

 
Příloha: záznam o odložení věci, oznámení o přestupku včetně příloh 


