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Dobrý den, 

tímto žádám o informace ve smyslu Zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ohledně 
právní analýzy zákona 159/2006 Sb., Zákon O střetu zájmů, na níž se pan radní Mgr. Pavel Janík odkazoval 
při posledním jednání Zastupitelstva dne 5.6.2019, bod jednání č.5. 

Průvodní dopis k této žádosti je v příloze tohoto e-mailu. 

S pozdravem 
Jiří Kvapil

1



Město Český Brod 
náměstí Husovo 70 
282 01, Český Brod 

V Českém Bxødê dne 17.8.2019 

Věc: Žádost 0 informace 

Dobrý den, 

současný radní města Český Brod Mgr. Pavel Janík se při jednání posledního zastupitelstva města 
5.6.2019, na začátku bodu jednání č.5, odkazoval na dokument jím zvaný "mám rozbor toho", který 
S nejvetsi pravděpodobností obsahuje právní analýzu zákona 159/2006 Sb., zákon O střetu zájmů, na 
jejíž základě p. radní usoudil, že se na něj nevztahuje nařízení zákona hlásit možný Střet zájmů. 

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám: 

1) O kopii dokumentu zvaného p. Janíkem "mám rozbor toho", případně O jinou právní analýzu k 
možnému střetu zájmu p. radního Pavla Janíka ve vztahu k TJ Slavoj Český Brod, z.S., jehož je 
Statııtárním orgánem. 

2) O poskytnutí doplňujících informací o původu výše zmíněného dokumentu, a to kdy a kým byl 
tento dokument pořízen. 

Informace žádám poskytnout v elektronické formě a Zaslat na níže uvedenou e-mailovou adresu a to 
prosím v zákonné lhůtě 15 dnů Ode dne přijetí žádosti. Na tomto přímém poskytnutí informace 
trvám i v případě, že byla již zveřejněna. Za jejich poskytnutí předem děkuji. 

 
e-mail:
tel:
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Jméno : Al 
vyanı - rnflsi rna C Město Český Brad rınınøxnın-ao 122019 110026 nm on 

Odbor tajemníka 
náměstí Husovo 70 

| 
282 01 

I Český Brod 

VÁŠ DOPIS žádost ze dne 17.06.2019 
ČÍSLO sı>ıSu S - Mucs 37905/2019 
ČÍSLO JEDNACÍ Mucs 40443 /2019 
VYŘIZUJE Ing. Aleš Kašpar 
TELEFON 321612114 
EMAIL kaspar@cesbrod.cz 
DATUM 27.06.2019 

ODPOVĚĎ NA žÁDosT 
Město Český Brod, jakožto povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona Č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o svobodném přístupu 
k informacím), obdržel dne 17.06.2019 žádost o poskytnutí informací podle zákona O svobodném přístupu 
k informacím týkající se současného radního města Český Brod pana Mgr. Pavla Janíka, který se podležádosti 
při posledním jednání zastupitelstva Odkazoval na dokument jím zvaný „mám rozbor toho", který s největší 
pravděpodobností obsahuje právní analýzu zákona č.159/2006 Sb., zá kon O střetu zájmů, na jejímž základě p. 
radníusoudil,žese na něj nevztahuje nařízení zákona hlásitmožnýstřet zájmů, žadatel požádal protove smyslu 
Zákona o svobodném přístupu k informacím 

1) O kopii dokumentu zvaného p. Janlkem „mám rozbor toho", případně O jinou právní analýzu kmožnému střetu zájmů p. radního Pavla .laníka ve vztahu kTJ Slavoj Český Brod, z.s., jehož je 
statutárním orgánem, 

2) O poskytnutí doplňujících informací O původu výše zmíněného dokumentu, a to kdy a kým byl tento 
dokument pořízen. 

K této žádosti sdělujeme následující: 
Poskytujeme anonymízovaný dokument. Upozorňujeme, že tento dokument si na svůj náklad obstaral jiný 
radní města Český Brod ke své osobě, nikoliv k osobě pana Mgr. Pavla Janíka. Tento dokument byl po obdržení 
žádosti o informace ze dne 17.06.2019 městu Český Brod poskytnut a rovněž byl dán ve smyslu § 11 odst. 2 
písm. a) souhlas s poskytnutím informace, která vznikla bez použití veřejných prostředků a byla předána 
osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá. 

Ing. Aleš Kašpar 
tajemník 

Příloha: právní stanovisko 

Obdržíz 

Město Český Brod 
I telefon: 321 612 111 I lČ:00235334 I DIČCZ00235334 I wwwcesbrçgág I çesbrod@ceSbrod.cz bankovní spojení: KBa, 5. Kolín, pobočka Český Brod 
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Odbor tajemníka 
náměstíHusovo 70 I 282 01 I Český Brod 

VÁŠ DOPIS žádost ze dne 17.06.2019 
ČÍSLO SPıSu S- Mucs -amor/že-1-a sıqbs In, \ s 
ČÍSLO JEDNACÍ Mucs ıeúıúøø/aoáze. \+OLIGLI 

I 
zöjq , 

WŘIZUJE lng. Aleš Kašpar 
TELEFON 321612114 
EMAIL kaspar@cesbrod.cz 
DATUM 27.08.2019 

ROZHODNUTÍ 

Město Český Brod, jakožto povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona Č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o svobodném přístupu 
k informacím), rozhodlo V souladu S ustanovením § 15 odst. 1 zákona O svobodném přístupu k informacím, O 
žádosti ze dne 17.06.2019 ve věci žádosti o poskytnutí informace takto: 

Podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona O svobodném přístupu k informacím se poskytnutí informace částečně 
odmítá. 

Odůvodnění: 

Město Český Brod obdrženo žádost o informaci týkající se současného radního města Český Brod pana Mgr. 
Pavla Janíka, který se podle žádosti při posledním jednání zastupitelstva odkazoval na dokument jím zvaný „mám rozbor toho", který S největší pravděpodobností obsahuje právní analýzu zákona č. 159/2006 Sb., Zákon 
o střetu zájmů, na jejímž základě p. radní usoudil, že se na něj nevztahuje nařízení zákona hlásit možný střet 
zájmů, žadatel žádá proto ve smyslu zákona O svobodném přístupu k informacím 

1) O kopii dokumentu zvaného p. Janíkem „mám rozbor toho", případně o jinou právní analýzu 
kmožnému střetu zájmů p. radního Pavla Janíka ve vztahu kTJ Slavoj Český Brod, z.s., jehož je 
statutárním orgánem, 

2) O poskytnutí doplňujících informací o původu výše zmíněného dokumentu, a to kdy a kým byl tento 
dokument pořízen. 

Žadateli byl poskytnut anonymizovaný dokument, na který Mgr. Pavel Janík při jednánízastupitelstva odkázal, 
který si na svůj náklad obstaral jiný radní města Český Brod ke své osobě, nikoliv k osobě pana Mgr. Pavla 
Janíka. Tento dokument byl po obdržení žádosti O informace ze dne 17.06.2019 městu Český Brod poskytnut a 
rovněž byl dán ve smyslu § 11 odst. 2 písm. a) souhlas s poskytnutím informace, která vznikla bez použití 
veřejných prostředků a byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá. Proto bylo žadateli 
částečně vyhověno. 
Důvodem pro částečné odmítnutí žádosti je Skutečnost, že město Český Brod žádným jiným dokumentem 
týkající se předmětné žádosti nedisponuje. Dalším důvodem pro částečně odmítnutí informace je provedené 
anonymizování osobních údajů poskytovatele dokumentu. 

Odůvodnění: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání na základě ustanovení § 16 zákona O svobodném přístupu 
k informacím ve spojení S ustanovením §88 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve Znění pozdějších 
předpisů (dále jen ,,správni řád") ke Krajskému úřadu Středočeského kraje prostřednictvím zdejšího správního 
orgánu. Odvolací lhůta činí na základě ustanovení § 20 odst. 4 písm. b) zákona o svobodném přístupu 
k informacím ve spojení s § 83 odst. 1 správního řádu 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 

lng. Aleš Kašpar 
tajemník 

Obdrží: 

Město Český Brod I telefon: 321 612 111 I lČ:00235334 I 
DIČ: CZ00235334 

| www.cg§§rQd.gz I ceSbrod@cg§brQQ gz bankovní Spojení: KB a. S, Kolín, pobočka Český Brod I 
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Právní stanovisko k otázce střetu zájmů 
ıı 

1. Předmět právního vyjadření 

1.1. Předmětem tohoto vyjádření je podání stanoviska k následující otázce: 

a) Může být ve střetu zájmů? 
b) Pokud ano, povinnosti. 

1.2.Skutkový stav 

je členem výkonného výboru TJ Slavoj Český Brod 
Z.s., IC 00663191, sídlem Komenského 516, 282 01 Ceský Brod, L 1243 vedená u 
Městského soudu v Praze. ˇ 
Základním účelem a hlavní činností TJ Slavoj Ceský Brod z.s., je: 
a) provozovat Sport a obdobnou činnost v rámci Zapojení do sportovních, 

tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni 

materiální a tréninkové podmínky, 
b) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce Z řad veřejnosti, 

zejména pak mládeže a napomáhat školní tělovýchově, 
c) budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná Zařízení, která vlastní nebo užívá, 
d) vést své členy a ostatní zájemce O sport k dodržování základních Sportovních, 

etických, estetických a mravních pravidel, 
e) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat S orgány státní správy a 

samosprávy, s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci, 

f) zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení, 
g) dalšími formami Své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví 

apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a 
osvětovou činností. 

vı v I ˇ I øv ı ıv I V vı ı I 

Vedlejsı cinnostı TJ Slavoj Cesl‹y Brod muze byt hospodarska cinnost spocıvajıcı v 
podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, která směřuje k podpoře hlavní činnosti TJ 
Slavoj Ceský Brod. 

TJ Slavoj Český Brod může žádat obec Český Brod O příspěvek na svoji činnost, dotace, 
investice apod. 

je též neuvolněným členem zastupitelstva a radním obce Český Brod a 
tu ız se podı ı na rozhodování o žádostech TJ Slavoj Ceský Brod. 

2. Právní předpisy 

2.1. Při přípravě tohoto vyjádření byly použity následující právní předpisy 

a) Zákon č. 128/2000 Sb., O obcích 
b) Zákon č. 159/2006 Sb., O střetu zájmů 

Advokátní kancelář DAJBYCH & JÍRA. S.ı.O., zapsaná V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem V Praze. oddíl C, vložka 203933 
IC 29150558 - DIČ CZ29150558 - Vinohradská 3330/220a, 100 00 Praha 10 - Strašnice -  ~ www akdj cz 

tel +420 225 994 800 - 
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Primárně je nutné si uvědomit, že střety zájmů nastávají přirozeně a sami O sobě 
neznamenají, že došlo k porušení právních předpisů, dobrých mravů apod. V posuzovaném 
případě jde například i o to, Zda Zájem obce na tom, aby daný spolek v obci fungoval, je 
vetsı, než jen osobní Zájem členů spolku na tom, aby spolek obdržel podporu Z rozpočtu 
obce. 

Střet zájmů je upraven Zejména v: 

§ 83 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích: 
(2) Clen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčujıj že by jeho pod/7 na 
projednáván/' a rozhodovánı' určité záležitosti V orgánech obce mohl znamenat výhodu 
nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro ij/zickou nebo právnickou 
osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zajmű), je 
povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání oryánu obce, který má 
danou záležitost projedná vat. 

§ 3 Zákona č. 159/2006 Sb., O střetu zájmů: 
(1) Veřejný funkcionář je povinen zdržet se každého jednánıý pň' kterém mohou jeho 
osobní zájmy ovlivnit výkon jeho funkce. Osobnım zajmem se pro účely tohoto 
zákona rozum/' takový za'jem, který přináší veřejnému funkcionáři, osobě blízké veřejného 
funkcionáře, právnické osobě ovládané veřejným funkcionářem nebo osobou b/ı'zkou 

I I V ı veřejného funkcionáře zvýšen/' majetku, majetkoveho nebo jineho prospechu, zamezen/ 
vzniku pňpadného sn/'ženı' majetkového nebo jiného prospěchu nebo jinou výhodu,“ to 
nep/atıj jde-li jinak 0 prospěch nebo zajem obecně zřejrný ve vztahu k neomezenému 
okruhu adresátů. 
(2) Dojde-/i ke střetu řádného výkonu funkce ve veřejném zajmu se zájmem osobnım, 
nesmi veřejný funkcionar upřednostňovat svůj osobn/'zajem před zájmy, které je jako 
veřejrı ý funkcionář po vinen prosazovat a hajit. 

Zde je nutno upozornit na to, že zákon Č. 159/2006 Sb., O střetu zájmů definuje Veřejného 
funkcionáře v § 1 takto: 

(1) Pro účely tohoto zákona se veřejným funkcionářem rozum/' 
p) člen zastupitelstva obce, městské části nebo městského obvodu Územně členěného 
statutárn/ho města nebo městské části hlavn/ho města Prahy, který je pro výkon 
funkce dlouhodobě uvolněn nebo který před svým zvolenırn do funkce člena 
zastupitelstva nebyl v pracovn/in poměru, ale vykonává funkce ve stejném rozsahu jako 
člen zastupitelstva, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn. 
q) starosta obce, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárnıho 
města nebo městské části hlavn/ho města Prahy, m/stostarosta obce, městské části nebo 
městského obvodu územně členěného statutám/ho města, zástupce starosty městské části 
hlavn/ho města Prahy nebo členové rady obce, měsüké části nebo městského obvodu 
územně členěného statutárnıho města, městské části h/avn/770 města Prahy, kraje nebo 
h/avn/ho města Prahy, kteň' nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněnı'. 

Advokátní kancelář DAJBYCH & JÍRA, s.r.o.. Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze. oddíl C, vložka 203933 
IČ 29150558 - DIČ CZ29150558 - Vinohradská 3330/220a, 100 00 Praha 10 - Strašnice - ~ wvvw ako; cz 

tel +420 225 994 800 - e-mail 
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Vzhledem k tomu, že není dlouhodobě uvolněn pro výkon funkce člena 
zastupitelstva obce, ale je clenem rady obce, je dle zákona č. 159/2006 Sb., O střetu 
zájmů veřejným funkcionářem. Avšak je že TJ Brod není 
právnickou osobou, která by byla ovládaná 
pouze jeden Zčlenů výkonného výboru vyboru TJ Slavoj 
Ces ' Brod nezastu u'e. 

. T 

se tak do střetu zájmů mohl dostat pouze vpřípadě, že by 
konkrétní projednávané záležitost znamenala možnou výhodu nebo škodu přímo pro pana 

a to i v rámci samotného spolku TJ Slavoj Česloý Brod. Samotné 
clenstvı ve vykonnem vyboru stret zajmů samo O sobe nezaklada. 

Pokud by taková Situace nastala, musí panmožný střet zájmů oznámit 
zastupitelstvu nebo radě (dle podmínek zákona O Stretu zajmu), zastupitelstvo by (stejně 
tak rada) mělo případný střet projednat, a to zejména zda v daném případě jde skutečně o 
problém, anebo jde O situaci, která je transparentní a legitimní. Závěrem projednání 
otázky střetu zájmu v Zastupitelstvu (radě) by mělo být vyslovení názoru na to, zda je 
vhodné, aby se člen zastupitelstva (rady), který je ve střetu zájmů, účastnil hlasování. 
Pokud zastupitelstvo (rada) uzná, že nevidí problém v hlasování svých členů ve střetu 
zájmů, pak je vše v pořádku. Pokud to neuzná, situace se poněkud komplikuje, ale 
zst 'tl' d' stˇt "°mh 'ˇthl t Z 

ˇ' ˇ a upı ee (ra nı) ve re u zajmu O ou ı pres O asova , pou e se 
zájmů dostatečně vyřešit. Pokud by však ke střetu zájmů došlo, nesmí 
upřednostňovat svůj osobní Zájem před zájmy, které je jako veřejný funkcionar povinen 
prosazovat a hájit. 

Je též nutno upozornit že v ří adě nesplnění podmínek zákona č. 159/2006 Sb., O 
střetu zájmů hrozíankce. 
Závěr a)se může při rozhodování o žádostech TJ Slavoj Český Brod dostat do 

střetu zájmů. b)je v takovém případě povinen dle § 83 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích a § 8 zákona č. 159/2006 Sb., O střetu zájmů upozornit zastupitelstvo obce a 
radu Ceského Brodu na to, že je v možném střetu zájmů. Zastupitelstvo obce (rada) 
b mělo věc rojednat a zaujmout názor na vhodnost či nevhodnost hlasování_ 

e třeba dosáhnout toho, aby oznámení a projednání střetu zá`mů b lo 
zaneseno v zápisu Z jednání zastupitelstva (rady). Lze doporučit, aby 
obecně zastupitelstvo i radu Ceského Brodu informoval O tom, že je členem vy onne o 
výboru TJ Slavoj Ceský Brod. 
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