OZNÁMENÍ O ČINNOSTECH, MAJETKU, PŘÍJMECH A ZÁVAZCÍCH
Při vyplňování se prosím řiďte Pokyny k vyplnění vstupního oznámení a Metodikou k podávání oznámení veřejnými funkcionáři podle zákona
o střetu zájmů.

Všechna pole označena * jsou povinná.
Označení � odkazuje na Základní poučení na straně číslo 6.

Oddíl I.
Všeobecné údaje
Jméno*, příjmení*, titul
Datum narození*
Obec*, stát narození*
Adresa pro doručování
Pracovní e-mail**
Telefon/Datová schránka
Adresa
**) Souhlasím se zasláním informace o zaevidovaném oznámení na shora uvedený pracovní e-mail

Pokud nesouhlasíte se zasláním informace o zaevidovaní oznámení na e-mail a trváte na zasílání v listinné podobě, vyplňte
zde nesouhlasím.

Poznámka
Údaje o funkci a organizaci, ve které veřejný funkcionář působí
Organizace 1)*
Funkce 2)* �
Poznámka 3)

Druh oznámení*

Vyberte funkci
Druh oznámení
Vstupní oznámení
řádné

doplnění

Období, za které se oznámení podává
Datum zahájení výkonu
funkce 4)*
Datum zahájení výkonu funkce = datum složení slibu

Veškeré skutečnosti veřejný funkcionář oznamuje podle stavu ke dni předcházejícímu dni zahájení výkonu funkce.
Oddíl II.
Oznámení o činnostech
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti 5)

Ano

Ne

ano

ne

Ano

Ne

ano

ne

Předmět 6)*
Vyberte způsob podnikání
Způsob 7)* �
Místo výkonu podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti 8)*
Obec*, PSČ*, stát*
Ulice*, č.p./č.o.*
Poznámka 9)
Další údaje jsou na samostatném listu (vyberte jednu z variant)
Při nedostatku místa vytiskněte a vyplňte List č. 01, jenž naleznete zde →

List č. 01

Společník nebo člen podnikající právnické osoby 10)
Obchodní firma/název 11)*
IČO 12)*
Sídlo právnické osoby 13)*
Obec*, PSČ*, stát*
Ulice*, č.p./č.o.*
Poznámka 14)
Další údaje jsou na samostatném listu (vyberte jednu z variant)
Při nedostatku místa vytiskněte a vyplňte List č. 02, jenž naleznete zde →
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Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu
podnikající právnické osoby 15)
Obchodní firma/název 16)*
IČO 17)*
Vyberte druh orgánu
Druh orgánu 18)* �
Sídlo právnické osoby 19)*
Obec*, PSČ*, stát*
Ulice*, č.p./č.o.*
Poznámka 20)
Další údaje jsou na samostatném listu (vyberte jednu z variant)
Při nedostatku místa vytiskněte a vyplňte List č. 03, jenž naleznete zde →

Ano

Ne

ano

ne

Ano

Ne

List č. 03

Provozování rozhlasového nebo televizního vysílání nebo vydávání periodického
tisku 21)
Vyberte předmět
Předmět 22)* �
Vyberte způsob
Způsob 23)* �
Název média 24)

V případě, že zvolíte jako způsob provozování: "jako společník, člen nebo ovládající osoba právnické osoby", vyplňte dále obchodní firmu
(název, IČO a sídlo této právnické osoby).
Obchodní firma/název
(provozovatele/vydavatele) 25)

IČO 26)
Sídlo právnické osoby 27)
Obec, PSČ, stát
Ulice, č.p./č.o.
Poznámka 28)
Další údaje jsou na samostatném listu (vyberte jednu z variant)
Při nedostatku místa vytiskněte a vyplňte List č. 04, jenž naleznete zde →

ano

ne

Ano

Ne

ano

ne

List č. 04

Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním
poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář 29)
Zaměstnavatel - podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba*
Vyberte druh činnosti

Druh činnosti 30)* �
Specifikace
Jméno/název 31)*
IČO 32)*
Místo výkonu podnikaní/sídlo právnické osoby 33)*
Obec*, PSČ*, stát*
Ulice*, č.p./č.o.*
Poznámka 34)
Zaměstnavatel - nepodnikající fyzická osoba*
Vyberte druh činnosti
Druh činnosti 30)* �
Specifikace
Jméno*, příjmení 35)*
Poznámka 34)
Další činnosti jsou na samostatném listu (vyberte jednu z variant)
Při nedostatku místa vytiskněte a vyplňte List č. 05, jenž naleznete zde →

List č. 05

Oddíl III.
Oznámení o majetku, který veřejný vlastní ke dni předcházejícímu dni zahájení výkonu funkce
Věci nemovité 36)
Ano

Ne

Postupujte podle Desatera pro vyplnění vstupního oznámení včetně návodu na vyplnění části Věci nemovité

A. Nemovité věci evidované v katastru nemovitostí
Katastrální území 37)*
Číslo LV 37)*
Poznámka 38)
Katastrální území 37)*
Číslo LV 37)*
Poznámka 38)
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Katastrální území 37)*
Číslo LV 37)*
Poznámka 38)
Katastrální území 37)*
Číslo LV 37)*
Poznámka 38)
B. Nemovité věci neevidované v katastru nemovitostí 39)
Vyberte druh nemovité věci
Druh nemovité věci 40)*�
Vyberte specifikaci druhu
Specifikace druhu 41)*�
Nepovinné údaje
Vyberte typ vlastnictví
Vlastnictví 42)
�
Obec katastrálního území
Stát, obec
Katastrální území 37)
Číslo LV 37)
Parcelní číslo 37)
Č. p./ č. e.
Poznámka 38)
Další nemovité věci jsou na samostatném listu (vyberte jednu z variant)
Při nedostatku místa vytiskněte a vyplňte List č. 06, jenž naleznete zde →

ano

ne

List č. 06

Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená 43)
Druh 44)*
�
Emitent 45)*
Počet
Vlastnictví 46) �
Poznámka 47)

Ne

ano

ne

Ano

Ne

ano

ne

Ano

Ne

ano

ne

Vyberte druh

Vyberte typ vlastnictví

Další údaje jsou na samostatném listu (vyberte jednu z variant)
Při nedostatku místa vytiskněte a vyplňte List č. 07, jenž naleznete zde →

List č. 07

Podíl v obchodní korporaci nepředstavovaný cenným papírem nebo
zaknihovaným cenným papírem 48)
Obchodní firma/název
obchodní korporace 49)*
IČO 50)*
Velikost podílu v %*
Vyberte typ vlastnictví
Vlastnictví 51) �
Sídlo obchodní korporace 52)*
Obec*, PSČ*, stát*
Ulice*, č.p./č.o.*
Poznámka 53)
Další podíly jsou na samostatném listu (vyberte jednu z variant)
Při nedostatku místa vytiskněte a vyplňte List č. 08, jenž naleznete zde →

List č. 08

Jiné věci movité určené podle druhu, jejichž cena, která je v daném místě
a čase obvyklá, přesahuje v jednotlivém případě částku 500 000 Kč 54)
Druh movité věci 55)*
Cena obvyklá v Kč 56)*
Vyberte způsob nabytí
Způsob nabytí 57)* �
Vyberte typ vlastnictví
Vlastnictví 58)
�
Poznámka 59)
Druh movité věci 55)*
Cena obvyklá v Kč 56)*
Vyberte způsob nabytí
Způsob nabytí 57)* �
Vyberte typ vlastnictví
Vlastnictví 58)
�
Poznámka 59)
Další jiné věci movité jsou na samostatném listu (vyberte jednu z variant)
Při nedostatku místa vytiskněte a vyplňte List č. 09, jenž naleznete zde →
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ODDÍL IV.
Oznámení o závazcích
Nesplacené závazky, zejména půjčky a úvěry, pokud jejich výše ke dni předcházejícímu
dni zahájení výkonu funkce přesahuje v jednotlivém případě částku 100 000 Kč 60)
Ano

Ne

ano

ne

Věřitel - právnická osoba*
Druh závazku 61)*
Výše závazku v Kč 62)*
Obchodní firma/název 63)*
IČO 64)*
Sídlo právnické osoby 65)*
Obec*, PSČ*, stát*
Ulice*, č.p./č.o.*
Poznámka 66)
Věřitel - fyzická osoba*
Druh závazku 61)*
Výše závazku v Kč 62)*
Jméno*, příjmení*
Poznámka 66)
Další závazky jsou na samostatném listu (vyberte jednu z variant)
Při nedostatku místa vytiskněte a vyplňte List č. 10, jenž naleznete zde →

List č. 10

Vyplněné oznámení vlastnoručně podepište a podejte i v případě, že nenastaly žádné skutečnosti, které by podléhaly
oznamovací povinnosti.

Přílohy 67)
Název

Počet

List č. 01 - Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
List č. 02 - Společník nebo člen podnikající právnické osoby
List č. 03 - Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
List č. 04 - Provozování rozhlasového nebo televizního vysílání nebo vydávání periodického tisku
List č. 05 - Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž
působí jako veřejný funkcionář
List č. 06 - Věci nemovité
List č. 07 - Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
List č. 08 - Podíl v obchodní korporaci nepředstavovaný cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem
List č. 09 - Jiné věci movité
List č. 10 - Nesplacené závazky

Celkem

Na konci oznámení uveďte datum sestavení oznámení a připojte svůj podpis.
Informace pro soudce České republiky o zpracování osobních údajů v oblasti střetu zájmů
podle ustanovení čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
V souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen
„GDPR“) podáváme informaci o zpracování Vašich osobních údajů v oblasti střetu zájmů.
Kdo je správce Vašich osobních údajů a jaké jsou jeho kontaktní údaje?
Správcem Vašich osobních údajů je Nejvyšší soud, Burešova 20, Brno, PSČ 657 37, tel.: 541 593 111, ID datové schránky: kccaa9t, e-mail:
podatelna@nsoud.cz
Jaké osobní údaje shromažďujeme?
Shromažďujeme osobní údaje, které jste nám poskytl/a v rámci Oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech a závazcích
(dále jen „oznámení“) podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“), a osobní údaje
z veřejných rejstříků, registrů a informačních systémů veřejné správy v souladu s § 14c zákona o střetu zájmů.
Jaký je právní titul a účel zpracování Vašich osobních údajů?
Osobní údaje, které jste nám poskytl/a v oznámení a osobní údaje získané z veřejných rejstříků, registrů a informačních systémů veřejné správy
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Jaké osobní údaje shromažďujeme?
Shromažďujeme osobní údaje, které jste nám poskytl/a v rámci Oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech a závazcích
(dále jen „oznámení“) podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“), a osobní údaje
z veřejných rejstříků, registrů a informačních systémů veřejné správy v souladu s § 14c zákona o střetu zájmů.
Jaký je právní titul a účel zpracování Vašich osobních údajů?
Osobní údaje, které jste nám poskytl/a v oznámení a osobní údaje získané z veřejných rejstříků, registrů a informačních systémů veřejné správy
zpracováváme za účelem plnění právních povinností vyplývajících ze zákona o střetu zájmů. Podle zákona o střetu zájmů máte jako soudce
povinnost Vaše osobní údaje poskytnout, stejně jako Nejvyšší soud má právo je po Vás požadovat.
Veškeré Vaše údaje vedené v registru oznámení v souladu s § 13 odst. 8 zákona o střetu zájmů používáme a dále zpracováváme pouze za účelem
zjištění případného porušení povinností při výkonu funkce soudce stanovených tímto zákonem.
K zajištění uvedeného účelu zpracování jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v analogové formě osobního spisu, v databázích a v informačních
systémech splňujících podmínky bezpečnosti podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Komu mohou být Vaše osobní údaje předány?
Oznámení jsou neveřejná, nelze se proto domáhat informací z nich ani pomocí zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (§ 14b odst. 2 zákona o střetu zájmů). Přístup k osobním údajům, které jsou v registru oznámení obsaženy, mají
pouze subjekty přímo vyjmenované v § 14b odst. 3 zákona o střetu zájmů, a to v rozsahu potřebném pro výkon své působnosti.
Za účelem aktualizace Vašich osobních údajů v Centrálním registru oznámení jsou tyto předávány v minimální formě (příjmení, jméno, datum
narození, soud, na kterém působíte) Ministerstvu spravedlnosti, které je jeho správcem.
V odůvodněných případech mohou být Vaše osobní údaje, které jsou uložené v informačních systémech zpracovávány externími dodavateli
informačních systémů v postavení zpracovatelů, a to za účelem údržby a rozvoje informačních systémů. Ochranu osobních údajů ve vztahu ke
zpracovatelům upravují smlouvy o zpracování osobních údajů.
Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje jsou uchovávány po celou dobu výkonu funkce soudce a dále po dobu pěti let po ukončení výkonu funkce a podléhají pravidlům
stanoveným v zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášce č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, a skartačním řádu Nejvyššího soudu.
Jsou Vaše osobní údaje předávány do zahraničí (státy mimo EU a mezinárodní organizace)?
Případné předání osobních údajů do zahraničí (státy mimo EU a mezinárodních organizací) je možné rovněž výlučně na základě právního předpisu
nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána.
Jaká jsou Vaše práva ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů?
V této oblasti můžete jako subjekt osobních údajů uplatnit následující práva:
• právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR)
• právo na opravu a doplnění (čl. 16 GDPR)
Omezeně lze uplatnit:
• právo na výmaz (právo být zapomenut) – (čl. 17 GDPR)
Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR) náleží subjektu osobních údajů pouze v případě, že:
• subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
• zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
• správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Při plnění povinností podle zákona nelze uplatnit tato práva:
• právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 GDPR)
• právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 odst. 1 GDPR).
Právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR) nelze uplatnit, neboť zpracování a ochrana osobních údajů při výkonu soudních
pravomocí nepodléhají dozoru Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Bližší informace ke způsobu uplatnění Vašich práv naleznete na webových stránkách Nejvyššího soudu.

Datum a podpis
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Základní poučení
Vyplňujete klasický tiskopis, jenž neumožňuje aktivaci označení povinných položek na základě zvoleného výběru, výběry
ze seznamu povolených hodnot a zobrazování komentářů jak je tomu v interaktivním formuláři. Proto prosím dodržujte
následující poučení.
Komentáře ke kolonkám označeným např. „1)“ jsou blíže rozepsány v Pokynech pro vyplnění vstupního oznámení. V číselně
označených kolonkách se uvádí jedna z uvedených hodnot, jiný text není přípustný. Seznam hodnot naleznete níže.
2)* – Zvolte dle nabízených možností funkci: předsedkyně/předseda, místopředsedkyně/místopředseda, předsedkyně
senátu/předseda senátu, předsedkyně kolegia/ předseda kolegia, soudkyně/ soudce.
7)* – Zvolte dle nabízených možností: prostřednictvím odpovědného zástupce, samostatně.
18)* – Uveďte příslušný orgán z nabídky: dozorčí orgán, kontrolní orgán, řídící orgán, statutární orgán, jiné; jde-li o jiný, než
uvedený orgán, vyberte možnost "jiné" a konkretizujte jej v poznámce.
22)* – Zvolte předmět z nabízených možností: provozování rozhlasového vysílání, provozování televizního vysílání, vydávání
periodického tisku.
23)* – Vyberte z nabízených možností způsob: jako společník, člen nebo ovládající osoba právnické osoby, která je
provozovatelem rozhlasového nebo televizního vysílání nebo vydavatelem periodického tisku; samostatně.
30)* – Uveďte druh vykonávané činnosti z nabídky: pracovněprávní vztah, služební poměr, obdobný vztah.
40)* – Vyberte z nabízených možností druh nemovité věci, kterou jste nabyl/a: pozemek, stavba, jednotka, právo stavby, jiné.
Pokud vyberete možnost jiné, konkretizujte ji v poznámce.
41)* – V závislosti na zvoleném druhu nemovité věci zvolte specifikaci druhu:
- pozemek: chmelnice, lesní pozemek, orná půda, ostatní plocha, ovocný sad, trvalý travní porost, vinice, vodní plocha, zahrada,
zastavěná plocha a nádvoří;
- stavba: budova bez čísla popisného nebo evidenčního, budova s číslem evidenčním, budova s číslem popisným, budova
s rozestavěnými jednotkami, rozestavěná budova, vodní dílo;
- jednotka: ateliér, byt, dílna nebo provozovna, garáž, jiný nebytový prostor, rozestavěná jednotka, skupina bytů, skupina bytů
a nebytových prostorů, skupina nebytových prostorů;
- právo stavby: specifikace druhu se nevyplňuje;
- jiné: specifikace druhu se nevyplňuje.
42) – Vyberte z možností druh vlastnictví: výlučné, spoluvlastnictví, společné jmění manželů.
44)* – Vyberte z nabízených možností: akcie, dluhopis, investiční list, kmenový list, podílový list, směnka, zatímní list nebo jiné;
pokud vyberete možnost jiné, konkretizujte tento údaj v poznámce (např. šeky, náložné listy, skladištní listy).
46) – Vyberte z možností druh vlastnictví: výlučné, spoluvlastnictví, společné jmění manželů.
51) – Vyberte z možností druh vlastnictví: výlučné, spoluvlastnictví, společné jmění manželů.
57)* – Vyberte z nabídky způsob nabytí v závislosti na tom, jakým způsobem jste movitou věc nabyl/a: darovací smlouva,
dědění, kupní smlouva, odkaz, směnná smlouva, jiné; v případě výběru položky jiné, konkretizujte tento výběr v poznámce (např.
výhra, nález).
58) – Vyberte z možností druh vlastnictví: výlučné, spoluvlastnictví, společné jmění manželů.

Toto poučení nenahrazuje zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů a Metodiku k podávání
oznámení veřejnými funkcionáři podle zákona o střetu zájmů.

OZ 1 - NS/11/2021

VYPLŇTE ČITELNĚ HŮLKOVÝM PÍSMEM

6

