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Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
 

Dopisem ze dne 28.12.2012 jste požádali o informaci na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se Vašeho oznámení o přestupku podle § 
23 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterého se měl dopustit 
Martin Tesařík tím, že dne 22.6.2011 v oznámení o činnostech ve smyslu § 9 zákona č. 159/2006 Sb., 
o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, které podal za rok 2010, neuvedl přesné, úplné a 
pravdivé informace, neboť neuvedl, že podniká nebo provozuje jinou samostatnou výdělečnou činnost 
na základě živnostenského oprávnění k činnosti účetních poradců a vedení účetnictví a neuvedl 
předmět, způsob a místo výkonu podnikání nebo této činnosti.  

K tomuto Vám sdělujeme, že řízení v předmětné věci bylo rozhodnutím Magistrátu města Olomouce, 
odboru správy, oddělení přestupkového ze dne 19.4.2012, zn.: SMOl/Přest/R353/2012/JB č.j. 
SMOL/062735/2012/OSPR/PREST/Boh zastaveno podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, neboť skutek, o němž se vedlo řízení, se nestal. Rozhodnutí nabylo 
právní moci dne 6.6.2012. Přestupku podle § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu 
zájmů, ve znění pozdějších předpisů, se dopustí veřejný funkcionář, který uvedl zjevně nepřesné, 
neúplné nebo nepravdivé údaje v prohlášení podle § 9 až 11 a § 12 odst. 2. Podle § 9 odst. 1 písm. a) 
citovaného zákona je veřejný funkcionář povinen přesně, úplně a pravdivě písemně oznámit, že 
podniká nebo provozuje jinou samostatně výdělečnou činnost, a předmět, způsob a místo výkonu 
podnikání nebo této činnosti. Z dikce zákona tedy vyplývá, že pouhá skutečnost, že Martin Tesařík byl 
držitelem živnostenského oprávnění ještě automaticky neznamená, že podnikal nebo provozoval jinou 
samostatně výdělečnou činnost. Doložené potvrzení Finančního úřadu v Olomouci ze dne 13.3.2012 
jednoznačně dokladovalo, že obviněný, ač byl držitelem živnostenského oprávnění, nepodnikal ani 
neprovozoval jinou samostatně výdělečnou činnost. Správní orgán se tak ve svém hodnocení věci 
ztotožnil se stanoviskem legislativního  odboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, v němž se 
uvádí, že za  podnikání nelze považovat pouhé držení živnostenského oprávnění, aniž by osoba 
vykazovala znaky podnikání.  
 
Vzhledem k tomu, že Oživení, o.s. není účastníkem shora uvedeného správního řízení, není možné 
Vám zaslat kopii rozhodnutí ve věci, neboť toto právo náleží dle § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, pouze účastníkům daného řízení. 
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