VYJÁDŘENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČERNOŠICE, ODBORU PŘESTUPKŮ,
K PŘÍPADŮM NÁKUPŮ NEMOVITOSTÍ A FIREM V ZAHRANIČÍ ING. ANDREJEM
BABIŠEM

Tento dokument byl zpracován Městským úřadem Černošice pro účely zodpovídání
dotazů sdělovacích prostředků a fyzických osob ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím. Tento dokument není právním dokumentem
ani součástí spisu. Dokument může být v případě potřeby upřesňován a doplňován
na základě dotazů médií a veřejnosti o další informace.
Aktualizace 3. 1. 2022 (nové informace jsou zařazeny vždy na konci dokumentu)
V souvislosti s informacemi zveřejněnými v rámci kauzy tzv. Pandora Papers a
s ohledem na mimořádný zájem médií a veřejnosti a četné dotazy na možnost
případného zahájení přestupkového správního řízení Městským úřadem Černošice
(dále jen „správní orgán“), ve vztahu k (ne)uvedení úplných informací v oznámení o
majetku veřejného funkcionáře dle zákona o střetu zájmů, uvádí Městský úřad
následující:
K zahájení správního řízení musí mít správní orgán dostatečný podklad a být v dané
věci orgánem věcně příslušným. Tvrzení médií, či fyzických osob, že se Ing. Andrej
Babiš (dále jen A. B.) něčeho dopustil, není dostatečným podkladem. Lze usoudit,
že v případě, že A. B. uvedl, do svého oznámení majetku, či příjmů nesprávné nebo
neúplné údaje, musí státní správa postupovat podle zákona č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, kde podle ust. § 78 odst. 1 lze řízení o
přestupku zahájit, jakmile se o něm správní orgán dozví.
Dozvědět se správní orgán o přestupku může jednak při výkonu své pravomoci, tedy
při vyřizování jiných spisů i nepřestupkových, ale zejména z oznámení od policie či
občanů, které je dostatečně důkazně podloženo.
Odbor přestupků v uvedeném případě zastává názor, že zmíněné podezření na
porušení povinností s ohledem na oznámení majetku a příjmů by mělo být vyřízeno
podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, a to podle ust. § 13 odst. 6, ve kterém
je stanoveno, že: "Každý má právo sdělit evidenčnímu orgánu skutečnosti, které
nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámeních
evidovaných v registru oznámení. Evidenční orgán do 30 dnů ode dne obdržení
sdělení oznámí tomu, kdo sdělení podal, jak bylo s jeho sdělením naloženo."
V odst. 7 je dále uvedeno, že: "Evidenční orgán porovnává údaje uvedené v registru
oznámení s údaji uvedenými v jiných informačních systémech, ke kterým má přístup.
Pokud se evidenční orgán dozví, že došlo k jednání, které má znaky přestupku

podle tohoto zákona, oznámí takovou skutečnost bezodkladně správnímu orgánu
příslušnému k projednání přestupků podle tohoto zákona."
Evidenčním orgánem je v uvedeném případě Ministerstvo spravedlnosti, které by
mělo mít možnost získat dokumenty o tom, zda A. B. vlastnil nebo vlastní
nemovitosti nebo firmy v zahraničí, případně v jakém období byl jejich vlastníkem.
Následně by ministerstvo mělo posoudit, zda tyto nemovitosti nebo firmy uvedl v
oznámení o majetku podle zákona o střetu zájmů, a pokud nikoli, mělo by tuto
informaci, jako podezření z přestupku oznámit úřadu příslušné obce s rozšířenou
působností (ORP). Příslušným úřadem ORP pro pana A. B. jako fyzickou osobu je
vzhledem k jeho trvalému bydlišti v obci Průhonice náš úřad, tedy Městský úřad
Černošice.
Druhá možnost zahájení řízení, že bychom podklad k zahájení řízení získali při
vyřizování jiného spisu, nepřichází v tomto případě v současné době v úvahu.
Pokud by se jednalo o okolnosti související též s daňovým/i přiznáním/i, k řešení této
věci je věcně příslušný úřad Finanční správy ČR.

Aktualizace 20. 10. 2021
Městský úřad Černošice, odbor přestupků, odeslal na Ministerstvo spravedlnosti ČR,
Odbor střetu zájmů a boje proti korupci, obdržený podnět ve smyslu ust. § 13 odst. 6
zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, k prošetření možného spáchání přestupku
podle § 23 odstavce 1 písm. e) tohoto zákona, ve kterém podatel uvádí skutečnosti,
které nasvědčují možnosti, že Ing. Andrej Babiš uvedl v oznámeních podle ust. § 12
dle téhož zákona neúplné údaje do registru oznámení.
Aktualizace 10. 11. 2021
Dne 5. 11. 2021 obdržel Městský úřad Černošice sdělení Ministerstva spravedlnosti
ČR k postoupené věci, ve kterém ministerstvo uvádí, že s ohledem na zákonné
limity svého postupu nebylo schopné ověřit, zda údajná absence údajů v příslušných
oznámeních, které měl Ing. Andrej Babiš učinit podle zákona č. 159/2006 Sb., o
střetu zájmů, je dána tím, že údaje zamlčel, nebo tím, že předmětné skutečnosti
nenastaly. K prověření došlého oznámení Ministerstvo spravedlnosti ČR našemu
úřadu doporučilo využít nástrojů daných zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti
za přestupky a řízení o nich. Podklady pro posouzení, zda ze strany Ing. Andreje
Babiše došlo k porušení zákona, ale musí vystavit státní orgán země, kde byly
předmětné majetkové či finanční aktivity zaregistrovány. Městskému úřadu zákon o
odpovědnosti za přestupky neumožňuje mezinárodní spolupráci k získání
potřebných podkladů, a proto požádal dne 9. 11. 2021 o součinnost Ministerstvo
zahraničních věcí ČR.

Aktualizace 25. 11. 2021
Dne 12. 11. 2021 obdržel Městský úřad Černošice od Ministerstva zahraničních věcí
ČR, Mezinárodně právního odboru (dále jen „MZV“), sdělení k žádosti o součinnost
při mezinárodní spolupráci věci prošetřování možného spáchání přestupku podle §
23 odst. 1 písm. e) zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů, Ing. Andrejem Babišem.
V tomto sdělení MZV mimo jiné uvádí, že pro absenci dvoustranné mezinárodní
smlouvy s Monackým knížectvím, či mnohostranné úmluvy, taktéž vzhledem k
současné vnitrostátní úpravě řízení o přestupcích, upravující dokazování v cizině na
tzv. bezesmluvním základu i ustanovení zákona o zahraniční službě není oprávněno
žádosti vyhovět. K prověření došlého oznámení doporučilo MZV našemu úřadu
obrátit se na Ministerstvo vnitra ČR.
Aktualizace 3. 1. 2022
Na základě doporučení MZV požádal Městský úřad Černošice dne 23. 11. 2021
Ministerstvo vnitra ČR (MV ČR) o součinnost při opatřování dokumentů k prověření
došlého oznámení. V odpovědi doručené dne 21. 12. 2021 MV ČR uvedlo, že v
současné době neexistuje legální možnost, jak v rámci mezinárodního právního
styku dožádat dokumenty potřebné pro prověření došlého oznámení, a proto
nemůže žádosti Městského úřadu Černošice vyhovět.
Při prověřování došlého oznámení v období po doručení sdělení Ministerstva
spravedlnosti dne 5. 11. 2021 Městský úřad Černošice, Odbor přestupků, nenalezl
relevantní judikát, na základě kterého by bylo možné usoudit, že oznámené případy
jsou jedním pokračujícím přestupkem, u kterého by zánik odpovědnosti (promlčení)
nastal až po jednom roce po jeho spáchání, tedy až po uplynutí jednoho roku po
neuvedení společnosti SCP Bigaud se sídlem v Monaku (poslední skutek dle
obdrženého oznámení), v oznámení v Centrálním registru oznámení Ministerstva
spravedlnosti ČR, podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona o střetu zájmů (dále jen
„oznámení do CRO“), Ing. Andreje Babiše v roce 2021.
Městský úřad Černošice, Odbor přestupků, při posuzování zániku odpovědnosti u
případů neuvedení společností Blakey Finance Limited, dle obdrženého oznámení
registrované na Britských panenských ostrovech do 22. 1. 2015, a spol. Boyne
Holding L.L.C. se sídlem ve Washingtonu, USA, registrované do 24. 7. 2018, do
oznámení CRO, dospěl k závěru, že odpovědnost u těchto skutků zanikla s
ohledem na metodiku Odboru střetu zájmů a boje proti korupci Ministerstva
spravedlnosti ze dne 1. září 2020. Dle této metodiky odpovědnost za přestupky
podle ustanovení § 23 odst. 1 písm. e) a písm. f) zákona o střetu zájmů (oznámené
jsou přestupky podle ustanovení § 23 odst. 1 písm. e) zákona o střetu zájmů),
zaniká uplynutím jednoho roku ode dne jejich spáchání (přestupek je spáchán první
den po uplynutí zákonné lhůty tj. 30. 6. každého roku). Tento metodický pokyn
Krajský úřad Středočeského kraje při posuzování zániku odpovědnosti za uvedené
přestupky akceptuje.

Na základě tohoto metodického pokynu tak byly oznámené skutky (neuvedení
společností Blakey Finance Limited, dle obdrženého oznámení registrované na
Britských panenských ostrovech do 22. 1. 2015, a spol. Boyne Holding L.L.C. se
sídlem ve Washingtonu, USA, registrované do 24. 7. 2018, do CRO), jako
samostatné přestupky, Městským úřadem Černošice po uvedeném prověření dne
22. 12. 2021 odloženy podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. f) zákona č. 250/2016 o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, neboť podle uvedeného metodického
pokynu odpovědnost za tyto přestupky již zanikla.
Městský úřad Černošice ke dni zveřejnění této informace dále pokračuje v
prověřování části oznámení, týkající se neuvedení spol. SCP Bigaud se sídlem v
Monaku (poslední skutek) do oznámení CRO v roce 2021. Pokud se nepodaří získat
příslušné dokumenty, potřebné pro prověření tohoto oznámení, odpovědnost za
tento přestupek zanikne dnem 1. 7. 2022.

