Desatero pro vyplnění výstupního oznámení
Tento dokument nenahrazuje Metodiku k podávání oznámení veřejnými funkcionáři podle
zákona o střetu zájmů.

1.

Všeobecné údaje
Pro zajištění lepší a rychlejší komunikace v případě řešení některých nejasností
týkajících se podaného oznámení uveďte prosím telefonní kontakt. Jedná
se o nepovinný údaj.
Uvedení osobního e-mailu se připouští v případě čerpání mateřské dovolené,
rodičovské dovolené, dlouhodobé pracovní neschopnosti a dočasného zproštění
výkonu funkce na základě § 100 odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 6/2002 Sb., o soudech,
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon
o soudech a soudcích).
Oznámení na formuláři se podává i v případě, že v daném období nenastaly žádné
skutečnosti, které by podléhaly oznamovací povinnosti.

2.

Období, za které se podává výstupní oznámení
Výstupní oznámení se podává za kalendářní rok, v němž došlo k ukončení výkonu
funkce, tzn. uvede se datum počátku kalendářního roku, za který se oznámení podává
a datum, k němuž byl ukončen výkon funkce.
Příklad: Soudce ukončí svoji funkci k 31. 3. 2019. Vyplní tedy období od 1. 1. 2019
do 31. 3. 2019.

3.

Výjimka – ukončení výkonu funkce do 31. 12. 2017
Na soudce se jako na veřejné funkcionáře podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu
zájmů, ve znění pozdějších předpisů, pohlíží od 1. 9. 2017.
Příklad: Soudce, který ukončil svoji funkci 31. 12. 2017, podává výstupní oznámení
za období od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017.

4.

Výjimka – ukončení výkonu funkce do 31. 12. 2018
V případě, kdy soudce ukončí svoji funkci v roce 2018, podá výstupní oznámení a dále
musí podat oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona.
Příklad: Soudce, který ukončil svoji funkci k 31. 1. 2018, podá výstupní oznámení
za období od 1. 1. 2018 do 31. 1. 2018 a do 30. 6. 2018 musí podat oznámení podle
Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona za období od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017.

5.

Lhůta pro podání výstupního oznámení
Lhůta pro podání výstupního oznámení je 30 dní od zapsání skutečnosti do Centrálního
registru oznámení. Ministerstvo spravedlnosti musí soudce neprodleně o této
skutečnosti informovat rovněž i s uvedením data, do kdy má oznámení podat.
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6.

Neopomenout podat průběžné oznámení
V roce, ve kterém soudce ukončí svoji funkci, podává dvě oznámení a to v zákonných
lhůtách. Kromě již zmiňovaného výstupního oznámení má povinnost podat i průběžné
oznámení. Datum ukončení výkonu funkce má vliv na pořadí podání těchto oznámení.
Rozhodným datem pro určení správného pořadí podání příslušného oznámí
je 30. červen.
Příklad: Jestliže soudce ukončí svoji funkci dne 31. 3. 2019 podá prvně výstupní
oznámení (oznámení za období od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019) a nejpozději do 30. června
2019 má povinnost podat průběžné oznámení (oznámení za předcházející kalendářní
rok, tj. za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018).
Soudce, který ukončil svoji funkci 31. 7. 2019, podá do 30. 6. 2019 průběžné oznámení
(oznámení za předcházející kalendářní rok, tj. za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018)
a následně podá výstupní oznámení za období od 1. 1. 2019 do 31. 7. 2019.

7.

Všeobecné informace k vyplnění oznámení
Oznamují se veškeré činnosti vykonávané v daném období (mimo výkon funkce
soudce), nově nabytý majetek a příjmy, dále existující, dosud nesplacené (případně již
oznámené) závazky.

8.

Vyplnění oddílu II. Oznámení o činnostech
V tomto oddíle se vyplňují pouze činnosti vykonávané v období, které soudce vyplnil
na první straně oznámení. Jiné činnosti vykonávané před těmito dny či po těchto dnech
se neoznamují.
Příklad: Pokud soudce ukončil svoji funkci k 31. 3. 2018, uvede činnosti vykonávané
pouze v období od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018.

9.

Vyplnění oddílu III. Oznámení o majetku
Zde se uvádí pouze nově nabytý majetek (nemovité věci, cenné papíry, zaknihované
cenné papíry nebo práva s nimi spojená, podíl v obchodní korporaci nepředstavovaný
cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem a jiné věci movité určené podle
druhu) za příslušné období.
Příklad č. 1 – Nemovité věci
Soudce ukončil svoji funkci k 31. 3. 2019. To znamená že, pokud si v roce 2010 koupil
rodinný dům, uvedl jej buď ve svém vstupním oznámení, nebo v oznámení podle
Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona. Do výstupního oznámení se již neuvádí,
jelikož ho nenabyl v období, za nějž se výstupní oznámení podává, tedy od 1. 1. 2019
do 31. 3. 2019.

2

Příklad č. 2 – Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená, podíl
v obchodní korporaci nepředstavovaný cenným papírem nebo zaknihovaným cenným
papírem
Soudce ukončil svoji funkci k 31. 3. 2018. Uvede tedy pouze ty cenné papíry,
zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená, podíl v obchodní korporaci
nepředstavovaný cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem, které nabyl
v období od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018.
Příklad č. 3 – Jiné věci movité určené podle druhu
Věci movité jsou všechny věci, které nejsou zákonem určeny jako nemovité, ať je jejich
podstata hmotná nebo nehmotná. Mezi věci movité se řadí také peněžní prostředky na
účtu u bankovní nebo jiné obdobné instituce, jiné pohledávky vůči fyzické nebo
právnické osobě.
U jiných věcí movitých platí podmínka, že jejich hodnota ve svém souhrnu, do něhož
se nezapočítávají věci, jejichž hodnota je nižší než 50 000,- Kč, musí přesáhnout
částku 500 000,- Kč.
Soudce ukončil výkon funkce k 31. 3. 2018. Do konce měsíce března si pořídil osobní
automobil v pořizovací ceně 500 000,- Kč a dále uzavřel smlouvu o stavebním spoření,
kdy zůstatek na účtu ke dni ukončení výkonu funkce činí 150 000,- Kč. Dále vlastní
bankovní účet zřízený v roce 2016 se zůstatkem 600 000,- Kč. Oznamovací povinnost
se tedy týká pouze osobního automobilu a nově zřízeného účtu stavebního spoření,
které v období od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018 soudce nově nabyl tzn. bankovní účet
se zůstatkem 600 000,- Kč nepodléhá oznamovací povinnosti, neboť jej soudce nenabyl
v období od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018 a uvedl jej buď ve svém vstupním oznámení, nebo
v oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona.

10. Vyplnění oddílu IV. Oznámení o příjmech a závazcích
Oznámení o příjmech
Soudce oznámí pouze ty peněžité příjmy a jiné majetkové výhody, které nabyl
v průběhu výkonu funkce za dané období a to pouze v případě, že souhrnná výše
přesáhne v uvedeném období částku 100 000,- Kč. Do souhrnné výše se nezapočítávají
dary, jejichž cena je nižší než 10 000,- Kč.
Do příjmů a jiných majetkových výhod náleží např. i důchod, peněžní plnění
z důchodového připojištění, výplata pojistného plnění, příjem z pronájmu atd.
Oznamovací povinnost nedopadá naopak na příjmy, na které má soudce nárok
v souvislosti s výkonem funkce, a na příjmy manžela nebo partnera soudce. Dále se
tato povinnost nevztahuje na veškeré příjmy, které jsou ve společném jmění manželů,
jen na ty, jejichž původcem je i soudce.
Příklad č. 1
Soudci ukončující svou činnost dne 31. 3. 2018 je měsíčně vyplácen důchod ve výši
27 000,-Kč. Z pronájmu garáže má měsíční příjem 2 000,- Kč. Celkový příjem za dané
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období činí 87 000,- Kč. Celkový příjem za období od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018
nepřesahuje částku 100 000,- Kč, tudíž ani jednu tuto skutečnost neoznámí.
Pokud by daný soudce měl ještě další příjem za toto období např. z pronájmu bytu ve
výši 20 000,- Kč měsíčně, tak by jeho celkový příjem činil 147 000,- Kč za uvedené
období. Jelikož souhrnná částka převyšuje za toto období 100 000,- Kč, vyplývá mu
z toho oznamovací povinnost ke všem těmto skutečnostem. Tedy v oznámení uvede
a vyčíslí celkovou sumu obdrženého důchodu a to za 3 měsíce a dále vyčíslí příjem
z pronájmu garáže opět za tyto 3 měsíce a rovněž vyčíslí obdrženou částku získanou
z pronájmu bytu.
Příklad č. 2
Soudce ukončil svou činnost dne 31. 3. 2018. V únoru 2018 došlo k prodeji rodinného
domu, který manžel soudce získal darem od svých rodičů. Oznamovací povinnost za
období od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018 se na tento příjem nevztahuje, neboť soudce není
původcem příjmu podle zákona o střetu zájmů.
Oznámení o závazcích
Tato část se liší od předcházejících. U závazků se oznamují zůstatky všech
nesplacených závazků, pokud jejich souhrnná výše ke dni ukončení výkonu funkce
přesáhla částku 100 000,- Kč.
Příklad: Pokud vezmeme opět soudce, jenž ukončil svoji funkci k 31. 3. 2018 a období,
za něž podává výstupní oznámení, je tedy od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018, a který uzavřel
dne 10. 5. 2001 úvěrovou smlouvu a dosud tento závazek nemá splacený, uvede tento
ve výstupním oznámení s uvedením výše nesplaceného zůstatku ke dni ukončení výkonu
funkce, tj. k 31. 3. 2018. To vše za předpokladu splnění zákonem stanoveného limitu
pro oznamovací povinnost.

Kontakty na oddělení střetu zájmů
Vedoucí oddělení střetu zájmů:
Ing. Ivana Zámečníková
Tel. 541 593 581
E-mail: ivana.zamecnikova@nsoud.cz
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