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kten m se
funkcí ve

MINISTERSTVO VNITRA

oS

V Praze dne 26.11 .2014

VEDcEN!
podle 9, odst.1 zákona číslo 45111991 Sb.,
stanoví některé další p edpoklady pro v kon něktenich
státních orgánech a organizacích České a Stovenské
vní Republiky, České republiky a Slovenské republikyFederati

že pan

narozen

Poučení : toj9 osvědčení je
prumení, datum a

Osvědčuji

Daniel MASOPUST

16.10.1966 Litoměrice

nebyl evidován

jako osoba uvedená v 2, odst . 1 ,

písm. a) nebo b) zákona číslo 451 11991 Sb.
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, éditel Bezpečn ostn íl"ld"od boru

platné pouze s osobními doklady, potvrzujícími jméno,
místo narození v něm uvedené
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Ministerstvo vnitra
P.o.BoX 627
170 00 Praha 7

č.j., Bo-2214,,c, 11 -pL-2o14 Praha 28.11 .2014

P íIohy .1osvědčení

MASOPUST Daniel
Kalinova 107
47301 Novli Bor

vvdání osvědčení

V príloze tohoto p ípisu Vám zasílám osvědčenívystavené ve smyslu ustanovení
9 zákona č.451l1991 Sb., kten m se stanoví některé další p edpoklady pro v kon

někten ch funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské
Federátivní Republiky, České a Slor nské republik_-y.

Tyto p edpoklady se v souladu se zákonem dokládají osvědčením a čestn m
prohlášením.

Osvědčením deklaruje Ministerstvo vnitra, že občan byl nebo nebyl v období
od 25.02, 1948 do17.11,1989osobou uvedenou v 2 odst. 1 písm. a) a b)
zákona č,45111991 Sb.

Čestn m prohlášením dokládá občan skutečnosti uvedené v 2 odst. 1 písm. d)
ažh) zákona 45111991 Sb,

Č.j. lustračního osvědčení B0-221411-PL-2014 ze dne 26.11.2014

h#
Mgr. Olga Vajgrtová

vedoucí oddělení
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