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ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor majetkový, právní a správních činností
(dále jen „přezkumný orgán“), příslušný podle § 67 odst. 1 písm. a) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle
§ 95 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“), rozhodl podle § 98 správního řádu ve zkráceném
přezkumném řízení takto:
Podle § 97 odst. 3 správ
vnitřních věcí ze dne
zastavení řízení ve v
misto trvalého pobytu

řádu se usnese
2018, č. j. LlT

stského úřadu Litovel, oddělení
P
7, o
nar.
955,

zrušuje
a věc se vrací Městskému úřadu Litovel, oddělení vnitřních věcí.

Podle § 99 odst. 1 správního řádu se u r č u j e, že účinky rozhodnutí krajského
úřadu vydaného v tomto přezkumném řízení nastávají ode dne právní moci

přezkumného rozhodnuti.

Odůvodnění
Přezkoumávaným usnesením Městského úřadu Litovel, oddělení vnitřních věci (dále
jen „správní orgán prvního stupně“) bylo řízení o přestupku podle § 23 odst. 1 písm.
e) zákona č. 159/2016 Sb
ájmů, ve znění pozdější
nar.
, místo trvalého pobytu
jehož se měl dopustit tím, že dne
2017 v čestném prohlášení
nazvaném Oznámení O jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku
nabytém vprůběhu výkonu funkce a oznámení O příjmech, darech a závazcích
podávaná veřejným funkcionářem podle Zákona o střetu zájmů
společnosti
se sídlem
bylo podle § 86 odst. 1 písm. c) Zákona č. 250/2016 Sb.,
za přestupky a řízení o nich, zastaveno, nebot' spáchání skutku, o němž se vedlo
řízení, nebylo obviněnému prokázáno.
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Podle § 23 odst. 1 písm. e) zákona O střetu zájmů, v platném znění, se veřejný
funkcionář s výjimkou veřejného funkcionáře uvedeného v § 2 odst. 2 písm. f) nebo
g) téhož zákona dopustí přestupku tím, že v oznámení podle § 9 až 11 nebo § 12

odst. 4 téhož zákona uvede zjevné nepřesné, neúplné nebo nepravdivé údaje.

Přezkumný orgán konstatuje, že v mezidobí od spáchání údajného přestupku
obviněného do vydání přezkoumávaného usneseni nabyly účinnosti dvě novely
zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, a to zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění
některé zákony v Souvislosti s přijetím zákona O odpovědnosti za přestupky a řízení O
nich a zákona o některých přestupcích, azákon č.14/2017Sb., kterým se mění
zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony, jež se týkaly právní úpravy přestupku kladeného obviněnému za
vinu. Podle čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod, uvozené ústavním
zákonem č. 2/1993 Sb., se trestnost činu posuzuje a trest se ukládá podle zákona
účinného V době, kdy byl čin spáchán, pozdějšího zákona se použije, jestliže je to
pachatele příznivéjší. Jednání obviněného, ke kterému mělo dojít dne
2017, tedy ještě za účinnosti zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve Znění
účinném do 30. 6. 2017, bylo kvalifikováno jako přestupek podle § 23 odst. 1 písm. e)
zákona o střetu zájmů, vplatném Znění, přičemž byl projednáván a bylo o něm
rozhodováno již za účinnosti zákona O odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
Odůvodnění napadeného usnesení neobsahuje žádné úvahy ohledně výběru
kvalifikace přestupku ani časové působnosti zákona o přestupcích ve znění účinném
do 30. 6. 2017 (§ 7 odst. 1) a zákona O odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
(§2 a § 112 odst. 1 věta druhá). Jestliže správní orgán prvního stupně vydal
přezkoumávané usnesení až po nabytí účinnosti uvedených novel Zákona o střetu
zájmů a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení O nich, byl povinen zkoumat,

zda a případné která pozdější právní úprava je ohledně posouzení trestnosti činu a

trestu pro obviněného příznivější. Správní orgán prvního stupně tak neučinil a
namísto toho výběr znění zákona o střetu zájmů váza! na okamžik zahájení řízení
O přestupku obviněného, přičemž výběrem mezi zákonem O přestupcích a zákonem
o odpovědnosti za přestupky a řízení O nich se nezabýval. Šlo tak o vadu řízení.
Podle § 3 správního řádu nevyplývá-li ze zákona něco jiného, postupuje správní
orgán tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v

rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky uvedenými v § 2.
Podle § 50 odst. 3 a 4 správního řádu je správní orgán povinen zjistit všechny

okolnosti důležité pro ochranu veřejného zájmu. V řízení, v němž má být Z moci
úřední uložena povinnost, je správní orgán povinen i bez návrhu zjistit všechny
rozhodné okolnosti svědčící ve prospěch i v neprospěch toho, komu má být
povinnost uložena. Pokud zákon nestanoví, že některý podklad je pro správní orgán
závazný, hodnotí správní orgán podklady, Zejména důkazy, podle své úvahy; přitom
pečlivě přihlíží ke všemu, co vyšlo v řízení najevo, včetně toho, co uvedli účastníci.
Podle § 59 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., 0 obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích), mj. platí, že člen orgánu obchodní korporace
může ze své funkce odstoupit. Neurčuje-li společenská smlouva nebo smlouva O
výkonu funkce jinak, oznámí odstupující člen své odstoupení orgánu, který jej zvolil,
a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení,
neschválí-|i příslušný orgán obchodní korporace na žádost odstupujícího jiný
okamžik zániku funkce. Jeﬂli tímto orgánem jediný společník, skončí funkce
uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení Z funkce
jedinému společníkovi, neujednají-li jiný okamžik zániku funkce.
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zájmů, přezkumný orgán Z veřejně dostupného živnostenského rejstříku vedeného
Ministerstvem průmyslu ja obchodu
, že obviněný, jemuž bylo přiděleno
identifikační číslo
je od
992 dosud držitelem živn
kého

oprávněni k činnosti provádění staveb

změn a odstraňování, a od

2000

dosud držitelem živnostenského oprávnění k činnosti projektová činnost
avbě.
Z téhož rejstříku se nepodává informace, že provozování živnosti bylo přerušeno
nebo ukončeno.
Správní orgán prvního stupně nezjísťoval, Zda obviněný na základě vydaných
živnostenských oprávněni v roce 2016 podnikal, respektive provozoval jinou
samostatnou výdělečnou činnost, a tedy zda existovala Skutečnost, kterou by
obviněný byl povinen uvést v příslušném oznámení veřejného funkcionáře podle
zákona o střetu zájmů. Pakliže by dostatečně průkazně vyšlo najevo, že obviněný
podniká nebo provozuje jinou samostatnou výdělečnou činnost ve smyslu ustanovení
§ 9 odst. 1 písm. a) zákona o střetu zájmů, ve znění účinném do 30.6.2017,
eventuálně § 9 písm. a) zákona o střetu zájmů, v platném znění, byl by důvodně
podezřelý z přestupku podle § 23 odst. 1 písm. c) nebo e) zákona O střetu zájmů
(popis přestupku a jeho kvalifikace by byla učiněna po zohlednění příslušných
ustanovení O časové působnosti zákona o přestupcích nebo zákona o odpovědnosti
za přestupky a řízení o nich), spáchaného uvedeným jednáním. Vtakovém případě
by bylo povinnosti správního orgánu prvního stupně popis skutku o takové jednání
rozšířit, s touto změnou j obviněného seznámit a ve Změněném rozsahu přestupek
projednat. Vtomto smyslu správní orgán prvniho stupně nepostupoval, čímž založil
další vadu řízení.
V

Přezkumný orgán došel kzávěru, že správní orgán prvního stupně nerespektoval
zásady správního řízení zakotvené v citovaném ustanovení § 3 a § 50 odst. 3 a 4

správního řádu a dále ustanovení § 69 odst..2 věty druhé zákona o odpovědnosti za

přestupky a řízení o nich. Současně ve vymezené části údajného protiprávního
jednání obviněného nepostupoval v souladu s § 78 odst. 1 zákona o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich. To vyústilo V předčasný závěr o zastavení řízení O
přestupku. Správní orgán prvniho stupně v dané přestupkové věci postupoval
v rozporu s právním předpisem, jak bylo vymezeno shora. Poněvadž v tomto
přezkumném řízení nebylo vysvětlení účastníka řízení zapotřebí a dokazování nebylo
prováděno, když porušení právního předpisu bylo zjevné ze spisu, přezkumný orgán
provedl v souladu s ustanovením § 98 správního řádu zkrácené přezkumně řízení, v
němž přezkoumávané usnesení zrušil, jak vyplývá Z výroku l. tohoto rozhodnuti.
V novém projednání věci správní orgán prvního stupně odstraní zjištěné vady. Za tím
účelem zejména zohlední časovou působnost daného přestupku podle zákona o
přestupcích ve znění účinném do 30. 6. 2017 a zákona o odpovědnosti za přestupky
a řízení o nich; zjistí důvodnost oznámeného dílčího jednání obviněného
spočívajiciho vneoznámeni podnikání či jiné samostatně výdělečné činnosti na
základě vydaných živnostenských oprávněni vprohlášeni veřejného funkcionáře
podle zákona o střetu zájmů, v případě naplnění zákonných podmínek upraví popis
skutku; jednání obviněného spočívající v neoznámeni členství ve statutárním orgánu
shora označené společnosti v prohlášení veřejného funkcionáře podle zákona O
střetu zájmů náležitě včetně výběru příslušného znění téhož zákona popíše; skutek
obviněného právně kvalifikuje; ve věci nařídí ústní jednání, jelikož je to nezbytné pro
zjištění stavu věci; obviněného seznámí S úpravou popisu skutku a jeho právní
kvalifikací, vyslechne ho a umožní mu uplatit práva účastníka řízení O přestupku
včetně práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí podle § 36 odst. 3 správního řádu;
v případě potřeby opatří další podklady; vyhodnotí zjištěný skutkový stav avyvodi
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