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Odpověď na žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím – podezření ze 

spáchání přestupku na úseku střetu zájmů – místostarostka MČ Praha – Zbraslav.  

 

 

Městská část Praha 16, Úřad městské části Praha 16 (dále jen „Úřad“), obdržel dne 20. 2. 

2020 vaši žádost o informaci dle zákona o svobodném přístupu k informacím, týkající se 

podezření ze spáchání přestupku dle ustanovení § 23 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, 

v platném znění (dále jen „Zákon“), kterého se měla dopustit místostarostka Městské části 

Praha – Zbraslav.  

Úřad obdržel dne 25. 7. 2019 vaše podání, ve kterém namítáte, že paní místostarostka 

zneužila svého postavení místostarostky Městské části Praha-Zbraslav k získávání 

majetkového prospěchu pro spolek Pexeso, z.s., se sídlem Praha-Zbraslav, ve kterém je 

zároveň předsedkyní, tak, že na základě smlouvy uzavřené dne 2. 5. 2019 zajistila spolku 

poskytnutí dotace Městkou částí Praha-Zbraslav, a dále spolku zajistila na základě smlouvy 

uzavřené dne 5. 11. 2018 bezúplatnou výpůjčku nemovitého majetku Městské části Praha-

Zbraslav, tedy se měla dopustit přestupku podle ustanovení § 23 odst. 1 písm. d) zákona tím, 

že nepodala oznámení o osobním zájmu podle § 8 odst. 1 zákona. Na základě předmětného 

podnětu správní orgán zahájil řízení z moci úřední dnem 8. 8. 2019, tj. dnem kdy bylo 

obviněné doručeno oznámení o zahájení řízení.  

 Zákon v ustanovení § 8 stanoví, že  veřejný funkcionář, kterým paní místostarostka 

bezesporu v uvedené době byla, „je povinen při jednání ústavního orgánu, jiného státního 

orgánu, orgánu územního samosprávného celku nebo orgánu právnické osoby vzniklé ze 

zákona, ve kterém vystoupí v rozpravě, předloží návrh nebo je oprávněn hlasovat, oznámit 

svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci by mu mohla 

vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo má-li na věci jiný osobní zájem; to neplatí, jde-li 

jinak o prospěch nebo zájem obecně zřejmý ve vztahu k neomezenému okruhu adresátů. 

Oznámení podává příslušný veřejný funkcionář ústně v průběhu jednání, nejpozději však před 

tím, než orgán přistoupí k hlasování; oznámení je vždy součástí zápisu z jednání“. 

V obdobném duchu je tato povinnost stanovena zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 

Praze, v platném znění (dále jen „ZHMP“) i členům Zastupitelstva hl. m. Prahy a členům 

zastupitelstev jednotlivých městských částí, a to konkrétně v ustanovení § 51 odst. 4 ZHMP. 
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Správní orgán si v rámci prováděného řízení vyžádal zápisy z jednotlivých zasedání orgánů 

městské části Praha – Zbraslav, přičemž bylo zjištěno, že  

- dle Zápisu ze zasedání zastupitelstva ze dne 4. 4. 2018 Zastupitelstvo městské části 

Praha-Zbraslav usnesením č. Z 22 196 18 pod bodem 13) vzalo na vědomí uzavření 

smlouvy o partnerství pro zajištění projektu Kulturně komunitního centra, Praha- 

Zbraslav s partnerem projektu – spolkem Pexeso, z.s.; paní místostarostka při jednání 

uvedla možný střet zájmů z důvodu toho, že je statuárním orgánem spolku Pexeso, z.s. 

- dle Zápisu ze zasedání zastupitelstva ze dne 25. 6. 2018 Zastupitelstvo městské části 

Praha-Zbraslav usnesením č. Z 23 214 18 souhlasilo pod bodem 20) s návrhem 

smlouvy o výpůjčce se spolkem Pexeso, z.s. v souladu s projektem „Kulturně 

komunitní centrum Praha-Zbraslav“; paní místostarostka při jednání prohlásila, že je 

statutárním zástupcem spolku Pexeso, z.s. 

- dle Usnesení rady č. R 29 351 18 ze dne 27. 8. 2018 Rada městské části Praha- 

Zbraslav souhlasila pod bodem 7) se záměrem vypůjčit nebytový prostor v budově č.p. 

1227 a část pozemku parc. č. 2909/17, ulice Žabovřeská, spolku Pexeso, z.s. na dobu 

určitou do 30. 9. 2031; paní místostarostka se zdržela hlasování z důvodu možného 

střetu zájmů. 

- dle Zápisu ze zasedání zastupitelstva ze dne 1. 4. 2019 Zastupitelstvo městské části 

Praha-Zbraslav usnesením č. Z 4 27 19 vzalo na vědomí doporučení hodnotící komise 

pro posuzování žádostí o dotace v Programu pro poskytování dotací z rozpočtu MČ 

Praha-Zbraslav a schválilo pod bodem 12 uzavření veřejnoprávních smluv o 

poskytnutí účelových dotací z rozpočtu MČ Praha-Zbraslav pro jednotlivé žadatele; 

paní místostarostka při jednání uvedla, že je aktivní členkou v Okrašlovacím spolku a 

spolku Pexeso, z.s. 

Správní orgán po zhodnocení všech skutkových zjištění, která během řízení vyšla najevo a 

s přihlédnutím ke stanovisku odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 

8/2011, týkajícího se vyloučení člena zastupitelstva obce z hlasování pro existenci střetu 

zájmů, má za prokázané, že projednávané jednání nebylo přestupkem, neboť při jednání 

Zastupitelstva a Rady městské části Praha-Zbraslav ohledně uzavření smlouvy o výpůjčce a 

poskytnutí účelové dotace spolku Pexeso, z.s. v souladu s ustanovením § 8 zákona o střetu 

zájmů oznámila vždy před hlasováním ústně svůj poměr k projednávané věci a možný osobní 

zájem. Informace o průběhu veřejných zasedání zastupitelstev MČ Praha-Zbraslav lze 

dohledat i z veřejných zdrojů na webu městské části.   

Ze všech výše uvedených důvodů správní orgán konstatuje, že paní místostarostka svým 

jednáním nespáchala přestupek, a proto postupoval podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. a) 

zákona o přestupcích a řízení zastavil. Usnesení o zastavení řízení nabylo právní moci dne 

30.10.2019 a oprávněná osoba proti tomuto nepodala opravný prostředek.  

 

S pozdravem 

 

Mgr. Gregor Dušička, DiS. 

vedoucí Odboru občansko správního 

 

 

 

 

 

Příloha 

Usnesení o zastavení řízení č.j.: 018127/19/OOS/P 


