SHRNUTÍ POSTUPU MĚSTSKÉHO ÚŘADU NA ZÁKLADĚ OZNÁMENÍ
TRANSPARENCY INTERNATIONAL ZE DNE 20. LEDNA 2021
Informace jsou doplňovány vždy na konec dokumentu.
Poslední aktualizace 1. prosince 2021.

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 bude v případě potřeby upřesňován a doplňován na
základě požadavků médií a veřejnosti o další body. Zde poskytnuté informace
považuje Městský úřad Černošice za úplné a v danou chvíli jediné možné ke
zveřejnění s ohledem na probíhající správní řízení.
Městský úřad Černošice je pracovištěm státní správy pro správní území obce
s rozšířenou působností (ORP) Černošice. Toto území se prakticky kryje s okresem
Praha-západ a zahrnuje celkem 79 obcí o celkovém počtu přes 145 tisíc obyvatel –
jedná se jedno z největších území ORP v republice. Převážná část státní správy pro
toto území je vykonávána na pražském pracovišti v Podskalské 19, Praha 2 (dříve
okresní úřad). Celkový počet zaměstnanců Městského úřadu Černošice je cca 220,
z toho tři čtvrtiny právě ve státní správě – úřad je svojí velikostí, rozsahem činnosti i
odborností srovnatelný s úřady velkých měst. Do území ORP Černošice patří i obec
Průhonice, a proto řešení oznámení přestupku proti osobě trvale hlášené v této obci
spadá pod Odbor přestupků Městského úřadu Černošice (Podskalská 12, Praha 2).
Řízení o přestupcích probíhá výlučně podle zákonů v rámci výkonu státní správy v
přenesené působnosti. Volené vedení města ani jiné neoprávněné osoby ke spisu
v souladu se zákonem nemají přístup. Věcně nadřízeným ústředním správním
orgánem pro posuzování přestupků podle zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů, je
pro Odbor přestupků Městského úřadu Černošice Ministerstvo spravedlnosti ČR,
Věcně a místně příslušným odvolacím správním orgánem je Krajský úřad
Středočeského kraje, odbor legislativně právní a krajský živnostenský úřad.
Pražské pracoviště MěÚ Černošice
Podskalská 19, Praha 2

Sídlo MěÚ Černošice v Černošicích
Karlštejnská 259, Černošice

1. Dne 20. 1. 2021 podala do datové schránky Městského úřadu Černošice
společnost Transparency International - Česká republika, o.p.s. oznámení o
skutečnostech nasvědčujících spáchání přestupku dle ust. § 23 odst. 1 písm. b)
zák. č. 159/2006 o střetu zájmů, kterého se měl dopustit Ing. Andrej Babiš,
poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a předseda vlády.
2. Na základě oznámení opatřil Městský úřad Černošice, jako věcně a místně
příslušný správní orgán k vyřízení oznámení, příslušné podklady pro posouzení,
zda na základě oznámení zahájí správní přestupkové řízení, či věc odloží.
3. Po posouzení podkladů Městský úřad Černošice shledal, že skutečnosti uvedené
v oznámení Transparency International - Česká republika odůvodňují zahájení
řízení, a proto dne 14. 4.2021 zaslal do datové schránky zmocněnce Ing. Andreje
Babiše oznámení o zahájení řízení v oznámené věci. V tomto oznámení
zmocněnce informoval, že ústní jednání k projednání věci nebude nařizovat,
protože to neshledal za nutné ke zjištění stavu věci pro potřebu vydání rozhodnutí.
Současně jej také poučil o možnosti o ústní jednání požádat, k čemuž mu stanovil
lhůtu, která podle data doručení oznámení dne 22. 4. 2021 uplyne dnem 3. 5.
2021.
Aktualizace 30. dubna 2021
4. Na základě odůvodněné žádosti zmocněnce Ing. Andreje Babiše byla lhůta pro
případné podání žádosti o nařízení ústního jednání prodloužena do 14. 5.2021.
Aktualizace 17. července 2021
Město Černošice obdrželo dne 2. 7. 2021 od Krajského soudu v Praze na
základě žaloby Ing. Andreje Babiše na Městský úřad Černošice na ochranu před
nezákonným zásahem výzvu k vyjádření se k žalobě a poučení žalovaného o
právech a povinnostech. Žalující Ing. Andrej Babiš podle žaloby považuje
zahájení řízení na základě podnětu Transparency International – Česká republika
o.p.s. ze dne 20. 1. 2021 za nezákonné.
Aktualizace 30. července 2021
Městský úřad, odbor přestupků, dospěl k závěru, že na základě podané žaloby
nebude zahájené řízení přerušovat.
Z důvodu předběžné opatrnosti (snížení rizika stížnosti či žaloby na nesprávný
úřední postup) nebude Městský úřad, odbor přestupků, zveřejňovat ani
poskytovat text žaloby podané žalující stranou ke Krajskému soudu v Praze.
Aktualizace 13. srpna 2021
Městský úřad Černošice ve svém vyjádření k žalobě, kterou město obdrželo 2. 7.
2021 (viz výše), navrhl Krajskému soudu v Praze zamítnutí této žaloby. Městský
úřad současně vyjádřil souhlas s tím, aby soud rozhodl bez nařízení jednání.

Aktualizace 22. září 2021
Městský úřad Černošice dne 22. 9. 2021 odeslal zmocněnci Ing. Andreje Babiše
dokument, kterým rozhodl v projednávané věci možného přestupku podle ust. §
23 odst. 1 písm. b) zákona o střetu zájmů. Vlastní obsah rozhodnutí Městský
úřad Černošice není oprávněn zveřejnit.
Aktualizace 4. října 2021
Rozhodnutí Městského úřadu Černošice v projednávané věci bylo zmocněnci
Ing. Andreje Babiše doručeno dne 29. září 2021.
Lhůta pro případné podání odvolání činí podle ustanovení § 83 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, 15 dnů od doručení rozhodnutí. Nepravomocné
rozhodnutí ani informaci o jeho obsahu nemůže správní orgán podle zákona
zveřejňovat.
Aktualizace 6. října 2021
Krajský soud v Praze rozhodnutím z 5. října 2021 zastavil řízení proti MěÚ
Černošice týkající se žaloby na ochranu před nezákonným zásahem správního
orgánu, kterou podal Ing. A. Babiš. Řízení bylo zastaveno z důvodu, že Ing. A.
Babiš skrze svého zástupce svoji žalobu dne 29.9.2021 vzal zpět.
Aktualizace 15. října 2021
Dne 14. 10. 2021 obdržel Městský úřad Černošice, Odbor přestupků,
prostřednictvím zástupce Ing. Andreje Babiše, odvolání proti rozhodnutí, kterým
bylo rozhodnuto o přestupku podle ust. § 23 odst. 1 písm. b) zákona o střetu
zájmů. Oprávněná úřední osoba je nyní vázána 30denní lhůtou k vypracování
svého stanoviska a případnému předání spisové dokumentace odvolacímu
orgánu, kterým je Krajský úřad Středočeského kraje.
Aktualizace 20. října 2021
Podané odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Černošice, Odboru
přestupků, bylo společně se spisovou dokumentací předáno Krajskému úřadu
Středočeského kraje k jeho rozhodnutí o odvolání.
Aktualizace 1. prosince 2021
Krajský úřad Středočeského kraje v rámci výkonu přenesené působnosti rozhodl
dne 16. 11. 2021 o odvolání obviněného Ing. Andreje Babiše proti rozhodnutí
Městského úřadu Černošice ze dne 21. 9. 2021 ve věci přestupku podle zákona
o střetu zájmů tak, že napadené rozhodnutí zrušil a řízení o přestupku zastavil.
Své rozhodnutí následně poskytl na základě žádosti dle zákona 106/1999 Sb. a
následně zveřejnil na své internetové stránce (odkaz zde).
Následně Městský úřad Černošice vzhledem k zájmu veřejnosti, médií a
pravomocnému rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, kterým mu
bylo přikázáno zaslat rozhodnutí několika fyzickým osobám, zveřejnil i vlastní
rozhodnutí z 21. 9. 2021, jež bylo později rozhodnutím Krajského úřadu zrušeno.

