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M A G I S T R Á T   M Ě S T A   L I B E R E C 
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec 

Odbor správní a živnostenský  – oddělení přestupků 

 

 

 

 Oživení o. s. 
 Ing. Štěpán Rattay 
 Lublaňská 18 
 120 0  Praha 2 
        

 
Váš dopis značky / ze dne Naše číslo jednací Vyřizuje / linka Liberec 

 SPPR/MML021194/209/12 

SPPR/MML021353/210/12 

SPPR/MML021359/211/12 

Mgr. Žalud/485 244 971 4. 2. 2013 

 

Věc:  Sdělení 

 

Na základě Vašich žádostí o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu 

k informacím, ze dne 28. 12. 2012, Vám sdělujeme, že Vaše oznámení ve věci podezření 

z přestupku dle § 23 odst. 1 písm. c) z. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, 

kterého se dopustí veřejný funkcionář, který uvedl zjevně nepřesné, neúplné nebo nepravdivé 

údaje v prohlášení podle § 9 odst. 1 písm. a) téhož zákona, ze dne 13. 2. 2012, proti osobám 

    

Mgr. Stanislav Eichler, naše č. j.: SPPR/MML021194/209/12 

RNDr. Vít Příkaský, naše č. j.: SPPR/MML02153/210/12 

Martin Sepp, naše č. j.: SPPR/MML021359/211/12 

 

byla dne 2. 4. 2012, v souladu s ustan. § 66 odst. 3 písm. a) z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích 

v platném znění odložena, neboť se nepodařilo spáchání přestupku prokázat. 

 

Doplňujeme, že podnikáním se dle obchodního zákoníku (z. č. 513/1991 Sb., v platném znění, 

§ 2 odst. 1) rozumí „soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem 

a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku“, kdy uvedené osoby uvedly, že 

v předmětném období nepodnikaly, ani neprovozovaly jinou samostatnou výdělečnou činnost 

a Finančním úřadem v Liberci bylo potvrzeno, že ani jedna z těchto osob nezdaňovala 

v uvedeném období příjmy z podnikání ani jiné samostatné výdělečné činnosti. 

 

 

S pozdravem  

                                                                                              „otisk úředního razítka“ 

 

                     

                                                                                                  Mgr. Jitka Štíchová, v. r. 

vedoucí odboru správního a živnostenského  

 


