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Vyloučení z projednávání a rozhodování věci 
 
Magistrátu hlavního města Prahy, odboru živnostenskému a občanskosprávnímu (dále též „Magistrát“), 
byl předán podnět obecně prospěšné společnosti Kverulant.org, o.p.s., se sídlem Praha 10, Pražská 1148, 
k přešetření spáchání údajného přestupku podle ustanovení § 23 odst. 1 písm. d) zákona č. 159/2006 Sb., 
o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSZ“), jehož se mohla údajným porušením 
ustanovení § 8 odst. 1 ZSZ dopustit členka Rady hl. m. Prahy -  JUDr. Hana Kordová Marvanová, a to 
jednáním popsaným v podnětu. 
 
Ustanovení § 63 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky řízení o nich, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZOP“), uvádí, že je-li podezřelým z přestupku člen zastupitelstva 
územního samosprávného celku, jehož orgán je odvolacím správním orgánem vůči správnímu orgánu 
příslušnému k řízení o přestupku, nadřízený správní orgán odvolacího správního orgánu usnesením pověří 
řízením o přestupku jiný věcně příslušný správní orgán ve správním obvodu jiného odvolacího správního 
orgánu. 
 
S ohledem na skutečnost, že JUDr. Hana Kordová Marvanová je i v současné době členkou Zastupitelstva 
hl. m. Prahy a Magistrát hl. m. Prahy je v pozici odvolacího správního orgánu vůči úřadům městských 
částí Praha 1-22, jímž je svěřeno projednávání a rozhodování ve věcech přestupků podle ZSZ, 
předkládáme Vám uvedený podnět, jakožto příslušnému nadřízenému správnímu orgánu, 
k dalšímu postupu v souladu s cit. ustanovením ZOP. 
S pozdravem 
 
Mgr.  Petra Zápotocká 
pověřená vedením oddělení správních činností a správního trestání 
elektronicky podepsáno 
 
Příloha: podnět, potvrzení o doručení na MHMP 
Na vědomí: 
Kverulant.org, o.p.s, 102 00 Praha 10, Pražská 1148, doručit na adresu vojtech.razima@actanonverba.cz, 
bez podnětu 
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