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PROHLÁŠENÍ O FINANČNÍCH ZÁJMECH POSLANCŮ
PODLE PŘÍLOHY I JEDNACÍHO ŘÁDU EVROPSKÉHO PARLAMENTU TÝKAJÍCÍ SE

KODEXU CHOVÁNÍ POSLANCŮ EVROPSKÉHO PARLAMENTU V SOUVISLOSTI S FINANČNÍMI ZÁJMY A STŘETY ZÁJMŮ,
KTERÉ MUSÍ BÝT PŘEDLOŽENO PŘEDSEDOVI PARLAMENTU PŘED KONCEM PRVNÍHO DÍLČÍHO

ZASEDÁNÍ PO VOLBÁCH DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU NEBO DO 30 DNŮ PO ZAHÁJENÍ VÝKONU
MANDÁTU V PARLAMENTU V PRŮBĚHU VOLEBNÍHO OBDOBÍ A DO 30 DNŮ OD JAKÉKOLIV ZMĚNY.

Příjmení: Tošenovský

Jméno: Evžen

Já, níže podepsaný/podepsaná, na svou čest a plně seznámen/a s jednacím řádem včetně kodexu
chování poslanců, který je jeho přílohou,

prohlašuji tímto:

(A)  „Podle čl. 4 odst. 2 písm. a) kodexu chování níže uvádím profesní činnost(i), kterou/které
jsem vykonával(a) v posledních třech letech před zahájením výkonu mandátu v Parlamentu, a své
členství v jakýchkoliv výborech nebo správních radách podniků, nevládních organizací, sdružení
nebo jiných organizací s právní subjektivitou v témže období:“

Kategorie příjmu 2Profesní činnost nebo členství 1 Bez nároku na
odměnu

1 2 3 4

1. poslanec EP  X

2.      

3.      

4.      

1 Měla by být uváděna pouze profesní činnost nebo členství během tří let před zahájením poslaneckého mandátu v
současném volebním období, včetně funkce poslance Evropského parlamentu.
2 Jakékoli pravidelné příjmy, které poslanec obdrží v souvislosti s jednotlivými položkami, se zapíší do následujících
kategorií:
1. 500 až 1000 EUR hrubého měsíčně;
2. 1001 až 5000 EUR hrubého měsíčně;
3. 5001 až 10 000 EUR hrubého měsíčně;
4. více než 10 000 EUR hrubého měsíčně.
Příjmy v měně jiné než euro je třeba převést a uvést v EUR, a to s použitím směnného kurzu platného v den, kdy
se toto prohlášení předkládá. Jakékoli jiné příjmy, které poslanec obdrží v souvislosti s jednotlivými položkami, se
vypočítají za celý rok, vydělí dvanácti a zapíší se do jedné z výše uvedených kategorií. Pokud je výše pravidelného
nebo jiného příjmu v rozpětí 1–499 EUR hrubého měsíčně, není třeba kategorii příjmu uvádět.
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(B)  „Podle čl. 4 odst. 2 písm. b) kodexu chování a článku 2 prováděcích opatření ke statutu
poslanců níže uvádím svůj plat, který pobírám za výkon mandátu v jiném parlamentu:“3

Mandát Výše platu

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

(C) „Podle čl. 4 odst. 2 písm. c) kodexu chování níže uvádím svou pravidelnou výdělečnou činnost,
kterou vykonávám souběžně s výkonem svého mandátu, ať už v pozici zaměstnance, nebo v pozici
osoby samostatně výdělečně činné:“

Kategorie příjmu 2Činnost

1 2 3 4

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

3 V souladu s článkem 2 prováděcích opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu (Úř. věst. C 159, 13.7.2009,
s. 1) je nutno uvést přesnou částku.



3/6 CS

(D) „Podle čl. 4 odst. 2 písm. d) kodexu chování níže uvádím členství ve výborech nebo správních
radách podniků, nevládních organizací, sdružení nebo jiných organizací s právní subjektivitou
nebo jakoukoliv jinou vedlejší činnost, kterou vykonávám, ať už je výdělečná, či nevýdělečná:“

Kategorie příjmu 2Členství nebo činnost Bez nároku na
odměnu

1 2 3 4

1. předseda správní rady Vysoké školy
báňské - Technické univerzity Ostrava

X     

2. předseda správní rady
Národního superpočítačového centra
IT4Innovations

X     

3. člen Správní rady Západočeské
univerzity v Plzni

X     

4.      

5.      

(E) „Podle čl. 4 odst. 2 písm. e) kodexu chování níže uvádím jakoukoliv svou příležitostnou
výdělečnou vedlejší činnost (včetně autorských prací, přednášek nebo poskytování odborného
poradenství), pokud celková odměna za tuto činnost přesahuje 5 000 EUR za kalendářní rok;“

Kategorie příjmu 2Příležitostná činnost, pokud celková odměna
za ni přesahuje 5 000 EUR za kalendářní rok

1 2 3 4

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     
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(F)  „Podle čl. 4 odst. 2 písm. f) kodexu chování uvádím jakýkoliv podíl v podniku nebo v
obchodním partnerství, pokud může mít dopad na veřejnou politiku nebo pokud mi tento podíl
umožňuje významně ovlivňovat záležitosti dotyčného subjektu:“

Kategorie příjmu 2Podíl v podniku nebo
partnerství s možným
dopadem na veřejnou
politiku

Podíl, který mi dává
významný vliv

1 2 3 4

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

(G)  Níže uvádím jakoukoliv finanční, personální nebo materiální podporu, které se mi dostává
vedle prostředků poskytovaných Parlamentem a kterou mi v souvislosti s mou politickou činností
poskytují třetí osoby, jejichž totožnost musí být uvedena:

1. finanční:

(*) kterou poskytuje:

2. personální:

(*) kterou poskytuje:

3. materiální:

(*) kterou poskytuje:

(*) Totožnost příslušné třetí strany / příslušných třetích stran.

(H)  Níže uvádím jakékoli další finanční zájmy, které by mohly ovlivnit výkon mého mandátu
poslance:

Finanční zájem:

1.

2.

3.
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(I)  Jakékoli další informace, které podle mého mínění mají být známy:

Datum: 17/03/2016 Podpis:
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INFORMACE A ÚDAJE OBSAŽENÉ V TOMTO PROHLÁŠENÍ BYLY UVEDENY
NA VÝHRADNÍ A OSOBNÍ ODPOVĚDNOST POSLANCE/POSLANKYNĚ A MUSÍ

BÝT AKTUALIZOVÁNY, KDYKOLI SE JEHO/JEJÍ SITUACE ZMĚNÍ, V SOULADU
S ČLÁNKEM 4 KODEXU CHOVÁNÍ POSLANCŮ EVROPSKÉHO PARLAMENTU.

Toto upozornění bude zveřejněno na domovské internetové stránce Parlamentu.

ZAŠLETE LASKAVĚ NA E-MAILOVOU ADRESU: Administration-Deputes@europarl.europa.eu

PODEPSANÝ ORIGINÁL ZAŠLETE NA ADRESU:

EUROPEAN PARLIAMENT
Members’ Administration Unit4

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60
PHS 07B019
B - 1047 BRUSSELS

4 Rättsligt meddelande: Enheten för ledamotsadministration är dataregisteransvarig i den mening som avses i
förordning (EG) nr 45/2001 (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1) och presidiets beslut av den 22 juni 2005 om genomförandet
av dessa bestämmelser (EUT C 308, 6.12.2005, s. 1).


