VÝSTUPNÍ OZNÁMENÍ
Kdo oznamuje
Povinnost podat výstupní oznámení dopadá na veřejné funkcionáře, kterými jsou v případě obcí
a měst:

• člen zastupitelstva obce, městské části nebo městského obvodu územně členěného

statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy, který je pro výkon funkce
dlouhodobě uvolněn nebo který před svým zvolením do funkce člena zastupitelstva
nebyl v pracovním poměru, ale vykonává funkce ve stejném rozsahu jako člen
zastupitelstva, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn
• starosta obce, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního
města nebo městské části hlavního města Prahy, místostarosta obce, městské části nebo
městského obvodu územně členěného statutárního města, zástupce starosty městské
části hlavního města Prahy nebo členové rady obce, městské části nebo městského
obvodu územně členěného statutárního města, městské části hlavního města Prahy,
kraje nebo hlavního města Prahy, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni

Kdy oznamuje
Výše uvedeným funkcionářům vzniká povinnost podat „výstupní oznámení“ nejpozději do 30
dnů ode dne zápisu o ukončení funkce do CRO. Do CRO zapíše datum ukončení funkce
daného funkcionáře příslušný obecní úřad, úřad městského obvodu nebo úřad městské části
územně členěného statutárního města a úřad městské části hlavního města Prahy (dále jen
„podpůrný orgán“), který jej do CRO zapisoval. Podpůrný orgán je povinen zapsat datum
ukončení funkce neprodleně, nejpozději však do 15-ti dnů ode dne ukončení funkce. Podpůrný
orgán je povinen neprodleně po zápisu o ukončení funkce sdělit funkcionáři, že v CRO byl
proveden zápis o ukončení funkce a současně uvést lhůtu, do které je povinen veřejný
funkcionář podat výstupní oznámení.
Kam oznamuje
Oznámení se podává elektronicky do CRO na adrese: https://cro.justice.cz/ . Přístupové údaje
by měl veřejný funkcionář již mít k dispozici, neboť v průběhu volebního období měl povinnost
podat mimořádné oznámení dle zákona o střetu zájmů, průběžné oznámení, případně vstupní
oznámení dle zákona o střetu zájmů. V případě, že by došlo ke ztrátě přístupových údajů, může
podpůrný orgán původní přístupové údaje zneplatnit a vygenerovat přístupové údaje nové.
Veřejný funkcionář po přihlášení do CRO vybere z nabízených možností druh oznámení –
výstupní oznámení.
Co oznamuje
Výstupní oznámení obsahuje oznámení o činnostech, o majetku, o příjmech a závazcích.
Veškeré skutečnosti veřejný funkcionář oznamuje podle stavu ke dni ukončení výkonu
funkce. Výstupní oznámení se podává za kalendářní rok, v němž došlo k ukončení výkonu

funkce (tj. v aktuálním období za kalendářní rok 2018 – od 1.1. 2018 do dne ukončení výkonu
funkce).
•

•

•

Oznámení o činnostech- veřejný funkcionář oznamuje, že podniká nebo provozuje
jinou samostatnou výdělečnou činnost, je společníkem nebo členem podnikající
právnické osoby, je členem statutárního orgánu, členem řídícího, dozorčího nebo
kontrolního orgánu podnikající právnické osoby, vykonává činnost v pracovněprávním
nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž
působí jako veřejný funkcionář, je provozovatelem rozhlasového nebo televizního
vysílání nebo vydavatelem periodického tisku, anebo společníkem, členem nebo
ovládající osobou právnické osoby, která je provozovatelem rozhlasového nebo
televizního vysílání nebo vydavatelem periodického tisku.
Oznámení o majetku – oznamuje majetek, který nabyl v průběhu výkonu funkce (resp.
za kalendářní rok 2018). Veřejný funkcionář oznamuje nabytí věci nemovité, cenných
papírů, zaknihovaných cenných papírů nebo práv s nimi spojených, podílů
v obchodních korporacích a jiných věcí movitých. Oznámení o nabytí jiných věcí
movitých podává pouze, pokud jejich tržní hodnota činí více než 500 000,- Kč v součtu
za kalendářní rok, do toho se nezapočítávají věci s hodnotou méně než 50 000,- Kč.
Oznámení o příjmech a závazcích
Veřejný funkcionář oznamuje příjmy, pokud souhrnná výše těchto příjmů a jiných
majetkových výhod přesáhne v kalendářním roce, za který se oznámení podává, částku
100 000 Kč. Do souhrnné výše příjmů a jiných majetkových výhod se však
nezapočítávají dary, jejichž cena je nižší než 10 000 Kč. V případě výstupního oznámení
se při určení limitní hodnoty vychází ze stavu ke dni ukončení výkonu funkce. V
případě, že veřejný funkcionář podává výstupní oznámení, oznamuje nesplacené
závazky, pokud jejich souhrnná výše přesáhla ke dni ukončení výkonu funkce částku
100 000 Kč.

Veřejný funkcionář je povinen výše uvedená oznámení činit i tehdy, jestliže nedojde ke
skutečnostem výše uvedeným – jde o tzv. negativní oznámení.

