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POSKYTNUTÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb. 
 

Na základě Vaší Žádosti o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím ze dne 28.12.2012 
Vám sdělujeme, že ve věci přestupku podle § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů,                  
ve znění pozdějších předpisů, kterého se měl dopustit Ing. Pavel Sekanina tím, že:  

dne 30.6.2011 v oznámení o činnostech ve smyslu § 9 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 
pozdějších předpisů neuvedl přesné, úplné a pravdivé informace, když neuvedl, že je držitelem 
živnostenského oprávnění k obchodní a zprostředkovatelské činnosti mimo obory vyžadující zvláštní 
povolení, 

 
bylo přestupkové řízení dne 2.7.2012 zastaveno podle § 76 odst. 1 písm. f) zákona č. 200/1990 Sb.,                        
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí o zastavení řízení sp.zn. SMOl/Přest/R351/2012/KN   
nabylo právní moci dne 2.7.2012. Důvodem zastavení řízení byla skutečnost, že odpovědnost za přestupek 
zanikla. Důvodem zastavení řízení tedy byla skutečnost, že uplynula lhůta stanovená zákonem pro projednání 
přestupku. Obviněný z přestupku byl ve věci správním orgánem vyslechnut. Během lhůty pro projednávání 
přestupků se správnímu orgánu nepodařilo zajistit důkazy nezbytné pro prokázání viny obviněného, kdy 
Finanční úřad Olomouc sdělil, že podle daňového řádu není oprávněn námi požadované informace sdělovat a 
obviněný nestihl ve lhůtě stanovené zákonem tyto doklady předložit, omluvil se, že v době, kdy jsme                       
o předložení dokladu žádali, nebyl na území ČR.  

 
Vzhledem k tomu, že Oživení, o.s. není účastníkem shora uvedeného správního řízení, není možné Vám zaslat 
kopii rozhodnutí ve věci, toto právo náleží dle § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, pouze účastníkům daného řízení. 
 
 
S pozdravem 
 
 

Mgr. Kateřina Nátrová 
odbor správy, oddělení přestupkové 
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