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Článek 1 
Základní ustanovení  

1. Důvodem vydání směrnice č. 8/2009, k aplikaci zákona o střetu zájmů (dále jen „směrnice“) 
je novela zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"zákon").  

2. Účelem vydání směrnice je aplikovat ustanovení novely zákona na podmínky města 
Modřice, vytipování osob, které spadají do působnosti novelizovaného zákona. 

3. Cílem směrnice je zabezpečit výkon zákonem uložených povinností.  
 

Článek 2 
Střet zájmů 

 1. Pokyn se vztahuje na tyto veřejné funkcionáře města Modřice: 
 a) uvolněný člen ZMM (§ 2 odst. 1 písm. l) zákona) – starosta a uvolněný místostarosta 
 b) členové rady (§ 2 odst. 1 písm. m) zákona), kteří nejsou pro výkon funkce uvolněni 
 c) vedoucí úředník – tj. vedoucí odborů Městského úřadu Modřice (§ 2 odst. 2 písm. e) 

zákona ve vztahu k ustanovení téhož paragrafu odst. 3 
 d) vedoucí  zaměstnanec příspěvkové organizace města ve 2. až 4. stupni řízení dle 

zvláštního právního předpisu – tj. ředitelé Mateřské a Základní školy (§ 2 odst. 2 písm. 
c) zákona 

 2. K výkladu ustanovení zákona je zpracován podrobný pracovní návod.  
 3. Přílohu č. 1 této směrnice tvoří tato čestná prohlášení: 

 a) o osobním zájmu 
 b) o jiných vykonávaných činnostech, o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce, o 

příjmech, darech a závazcích 
 4. Oznámení dle odst. 3 písm. b) tohoto pokynu (příloha č. 1 část 2. k tomuto pokynu) podávají 

veřejní funkcionáři nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku,  a to i v 
případě, že oznámení je všech případech negativní. 

 5. Oznámení dle odst. 3 písm. a) tohoto pokynu (příloha č. 1 část 1. k tomuto pokynu) se 
podává pouze účelově, tj. v případě, že popisovaná událost nastane.  

 6. Vedením Registru podaných oznámení pověřuji asistenku starosty.  
 7. Rozhodování ve věcech nahlížení do Registru podaných oznámení a souvisejících 

skutečností přísluší starostovi města.  
 

Článek 3 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato směrnice byla vydána dne 5. května 2009 a nabývá účinnosti dne 11. května 2009.  
2. Směrnice je vydána na dobu neurčitou, a to do doby vydání nové směrnice, která upravuje 

danou problematiku. 
3. Směrnice ruší směrnici č. 6/2007,  včetně všech příloh a případných dodatků.  
4. Nedílnou součástí této směrnice je příloha č. 1 – čestná prohlášení dle článku 2 odst. 3 

směrnice. 
 
 
 
          Ing. Josef Šiška 
             starosta města  


