APLIKACE ZÁKONA . 159/2006 Sb., o st etu zájm
Dne 1. ledna 2007 nabyl ú innosti zákon . 159/2006 Sb., o st etu zájm , a vyhláška . 578/2006 Sb., kterou se
stanoví struktura a formát formulá e pro podávání oznámení podle zákona o st etu zájm .
Podle § 2 odst. 2 písm. c) a d) zákona o st etu zájm se ve ejným funkcioná em podle citovaného zákona o st etu
zájm rozumí také:
len statutárního orgánu, len ídícího, dozor ího nebo kontrolního orgánu právnické osoby vzniklé ze
zákona,
- vedoucí zam stnanec právnické osoby vzniklé ze zákona, pokud ídí další vedoucí zam stnance.
Z citovaného § 2 odst. 2 písm. c) a d) zákona o st etu zájm vyplývá, že se tento zákon vztahuje také na ve ejné
vysoké školy, nebo v souladu s § 5 zákona . 111/1998 Sb., o vysokých školách, vznikly a vznikají ze zákona.
Na Západo eské univerzit v Plzni (dále jen „Z U“) se zákon o st etu zájm , týká:
- podle § 2 odst. 2 písm. c) zákona o st etu zájm len správní rady Z U
- podle § 2 odst. 2 písm. d) zákona o st etu zájm rektora, prorektor , kvestora, d kan , prod kan ,
tajemník fakult, kanclé e, editel vysokoškolských ústav a ostatních sou ástí, vedoucích kateder a
vedoucích odbor . U funkcí prorektora, prod kana, tajemníka fakulty, kanclé e, editele
vysokoškolského ústavu a editele ostatních sou ástí, vedoucího katedry a vedoucího odboru
uvedené platí, jen pokud tito ídí další vedoucí zam stnance.
Ve ejný funkcioná Z U podává formou estného prohlášení oznámení o jiných innostech, oznámení o majetku
nabytém v pr b hu výkonu funkce a oznámení o p íjmech, darech a závazcích uvedených v § 9 až 11 zákona o
st etu zájm (déle jen “oznámení“) u eviden ního orgánu, který zajiš uje vedení registru oznámení.
Vedením registru oznámení je na Ministerstvu školství, mládeže a t lovýchovy eské republiky pov en
personální odbor.
Kontaktní adresa pro zasílání oznámení:
PhDr. Eva Lokšová
editelka personálního odboru Ministerstva školství, mládeže a t lovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
Aby nedošlo k rozlepení obálky neoprávn nými osobami je t eba jméno paní editelky personálního
odboru uvést na prvním míst .
Oznámení musí ve ejný funkcioná podat nejpozd ji do 30. 6. následujícího kalendá ního roku s výjimkou
oznámení o osobním zájmu, které je ve ejný funkcioná povinen u init neprodlen , jakmile jsou spln ny
podmínky uvedené v § 8 zákona o st etu zájm .
Lh ta do 30. 6. následujícího kalendá ního roku však neplatí tehdy, pokud ve ejný funkcioná ukon il výkon
funkce kdykoliv od 1. 1. 2007. V takovém p ípad je vedoucí funkcioná povinen u init p íslušné oznámení
nejpozd ji do 30 dn ode dne jeho ukon ení výkonu funkce. Ve ejný funkcioná je povinen podat p íslušná
oznámení i v p ípad , že nedošlo k žádným skute nostem, které by zakládaly povinnost p íslušné oznámení
u init.
Bc. Jana Menclová

p íloha: formulá

estné prohlášení

estné prohlášení
Oznámení o jiných vykonávaných innostech,
oznámení o majetku nabytém v pr b hu výkonu funkce a
oznámení o p íjmech, darech a závazcích podávaná ve ejným funkcioná em podle
zákona . 159/2006 Sb., o st etu zájm , (dále jen „zákon“)
I.
Všeobecné údaje
(§ 13 odst. 1 zákona)
A. Jméno, pop . jména, p íjmení a datum narození ve ejného funkcioná e
Jméno, pop . jména
P íjmení
Datum narození
B. Orgán, ve kterém ve ejný funkcioná p sobí
Název
Sídlo
Identifika ní íslo
Vykonávaná funkce

C. Období, za které se estné prohlášení podává

D. Eviden ní orgán

Stránka .1

Datum:
Podpis:

II.
Oznámení o jiných vykonávaných innostech
(§ 9 a 12 odst. 2 zákona )
Prohlašuji, že v období uvedeném v ásti I bodu C jsem
a) podnikal nebo provozoval jinou samostatnou výd le nou innost
NE
ANO

P edm t podnikání/ výd le né innosti

Zp sob a místo výkonu podnikání/ výd le né
innosti

1.
2.
3.

b) byl spole níkem nebo lenem právnické osoby provozující podnikatelskou innost
NE
Charakteristika
ú asti ve
spole nosti

ANO

Obchodní
firma / název

Sídlo/ umíst ní
organiza ní
Identifika ní
složky
íslo

1.
2.
3.

c) byl statutárním orgánem nebo lenem statutárního orgánu, lenem ídícího, dozor ího nebo
kontrolního orgánu právnické osoby, provozující podnikatelskou innost
NE
ANO

Charakteristika
orgánu

Obchodní
firma / název

Sídlo/ umíst ní
Identifika ní
organiza ní
íslo
složky

1.
2.
3.

Stránka .2

Datum:
Podpis:

d) vykonával další innost v pracovn právním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním pom ru,
vedle vztahu nebo pom ru, v n mž p sobil jako ve ejný funkcioná
NE
Charakter
innosti

ANO

Obchodní
firma / název

Sídlo/ umíst ní
Identifika ní
organiza ní
íslo
složky

1.
2.
3.

III.
Oznámení o majetku nabytém v pr b hu výkonu funkce
(§ 10 a 12 odst. 2 zákona)
Prohlašuji, že v období uvedeném v ásti I bodu C jsem do svého vlastnictví nebo do spole ného
jm ní manžel nabyl
a) vlastnická nebo jiná v cná práva k nemovitostem, které jsou p edm tem evidování v katastru
nemovitostí, podle údaj katastru nemovitostí
(jako druh vlastnictví se pro tento ú el uvede – vlastník, spoluvlastník s uvedením výše spoluvlastnického podílu nebo spole né
jm ní manžel )

NE
ANO

Druh nemovitosti

Druh vlastnictví

Cena v K

Zp sob nabytí

1.
2.
3.

Stránka .3

Datum:
Podpis:

b) vlastnická práva k v cem movitým, jiná práva nebo jiné majetkové hodnoty, jejichž souhrnná cena
p esáhla ástku 500 000 K
(do tohoto souhrnu se nezapo ítávají v ci, práva nebo jiné majetkové hodnoty, jejichž cena je nižší než 25 000 K )

NE
ANO

Název

Cena v K

Zp sob nabytí

1.
2.
3.
4.
5.
c) cenné papíry nebo práva s nimi spojená podle zákona . 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve
zn ní pozd jších p edpis , pokud celková výše kupní ceny cenných papír od jednoho emitenta
nebo práv s nimi spojených v dob nabytí p esahuje ástku 50 000 K anebo ástku 100 000 K v
p ípad více emitent
NE
ANO

Druh

Emitent

Cena v K

1.
2.
3.
4.
5.
d) jiný podíl v obchodní spole nosti než je uveden v písmenu c), pokud hodnota tohoto podílu
p esahuje ástku 50 000 K anebo ástku 100 000 K , jde-li o podíly u více obchodních
spole ností
NE
ANO

Obchodní jméno/ název

Identifika ní
íslo

Hodnota obchodního
podílu

1.
2.
3.

Stránka .4

Datum:
Podpis:

IV.
Oznámení o p íjmech, darech a závazcích
(§ 11 a 12 odst. 2 zákona)
Prohlašuji, že v období uvedeném v ásti I bodu C jsem
a) získal pen žité p íjmy nebo jiné majetkové výhody, zejména dary, s výjimkou dar uvedených v
oznámení o majetku nabytém v pr b hu výkonu funkce podle ásti III., odm ny, p íjmy
z podnikatelské nebo jiné samostatné výd le né innosti, dividendy nebo jiné p íjmy z ú asti nebo
innosti v právnických osobách provozujících podnikatelskou innost, jejichž souhrnná výše
p esáhla v kalendá ním roce 100 000 K
(za pen žitý p íjem nebo jinou majetkovou výhodu se pro tento ú el nepovažují plat, odm na nebo další náležitosti, na které má
ve ejný funkcioná nárok v souvislosti s výkonem funkce podle zvláštních právních p edpis ; do tohoto souhrnu se
nezapo ítávají dary, jejichž cena je nižší než 10 000 K )

NE
Druh

ANO

Zdroj

Výše p íjmu nebo majetkové výhody

1.
2.
3.
4.
b) m l nesplacené finan ní závazky, zejména p j ky, úv ry, nájemné, závazky ze smlouvy o nájmu
s právem koup nebo sm ne né závazky, jejichž souhrnná výše p esáhla k 31. prosinci
kalendá ního roku, za n jž se oznámení podává, ástku 100 000 K
NE
Druh
závazku

ANO

Výše v K

Jméno / název v itele

1.
2.
3.
4.
Po et vypln ných stran
Prohlašuji, že jsem údaje uvedl úpln a pravdiv
V

dne

Podpis
Datum:
Stránka .1

Podpis:

