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zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony
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Pozměňovací a jiné návrhy
k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(tisk 564)

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.

A.

Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního ústavně právního výboru č. 205
z 60. schůze konané dne 30. března 2016 (tisk 564/9)
1. V části první čl. I bod 6 zní:
„6. V § 2 odst. 2 písmeno d) zní:
„d) vedoucí organizační složky státu, vedoucí zaměstnanec 2. až 4. stupně řízení podle
zvláštního právního předpisu3c) v organizační složce státu, s výjimkou zpravodajské
služby3b), nebo představený podle zákona o státní službě, nejde-li o vedoucího oddělení
nebo o příslušníka zpravodajské služby3b),“.“.
2. V části první čl. I bod 8 zní:
„8. V § 2 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) až i), která
včetně poznámky pod čarou č. 11 znějí:
„f)
soudce,
g)
státní zástupce,
h)
voják z povolání ve vojenské hodnosti podplukovník a vyšší vojenské hodnosti11),
s výjimkou příslušníků zpravodajských služeb3b), nebo
i)
ředitel veřejné výzkumné instituce podle zákona o veřejných výzkumných institucích.
____________________________
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§ 7 odst. 1 písm. e) a f) zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění
pozdějších předpisů.“.

3. V části první čl. I bodě 12 v § 3 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ ; to neplatí, jdeli jinak o prospěch nebo zájem obecně zřejmý ve vztahu k neomezenému okruhu adresátů“.
4. V části první čl. I se za dosavadní bod 16 vkládá nový bod 17, který zní:
„17. Za § 4 se vkládají nové § 4a až 4c, které znějí:
„§ 4a
(1) Veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) nesmí být ovládající osobou
obchodní korporace.
(2) Veřejný funkcionář uvedený v odstavci 1 je povinen svůj vztah k obchodní korporaci
zakázaný podle odstavce 1 ukončit bez zbytečného odkladu poté, co začal vykonávat svou funkci,
nejpozději však do 60 dnů ode dne zahájení výkonu funkce. Není-li
z důvodů nezávislých na vůli veřejného funkcionáře možné dodržet lhůtu uvedenou
v předchozí větě, veřejný funkcionář o této skutečnosti v dané lhůtě informuje evidenční orgán a
provede současně všechna potřebná opatření směřující k ukončení svého vztahu
k obchodní korporaci zakázaného podle odstavce 1. Ustanovení zvláštních právních předpisů tím
nejsou dotčena4).
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(3) Veřejný funkcionář, který neukončil svůj vztah k obchodní korporaci podle odstavce 2,
nesmí v této obchodní korporaci disponovat s hlasovacími právy. Pokud je veřejný funkcionář
jediným společníkem v obchodní společnosti, nesmí při výkonu působnosti nejvyššího orgánu
této obchodní společnosti činit jiná rozhodnutí, než která ukládá zákon nebo která se týkají
zrušení obchodní společnosti, anebo volit orgány obchodní společnosti nebo jejich členy, ledaže
jim zanikla funkce.
(4) Veřejný funkcionář nemá právo na podíl na zisku z obchodní korporace za kalendářní
rok, v němž byl vůči této obchodní korporaci ve vztahu zakázaném podle odstavce 1.
(5) Obchodní korporaci, jejíž ovládající osobou je veřejný funkcionář v rozporu
s odstavcem 1, nesmí stát, státní příspěvková organizace nebo právnická osoba zřízená zákonem
poskytnout dotaci, návratnou finanční výpomoc, záruku nebo jinou veřejnou podporu.
§ 4b
Veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) nemá právo na podíl na zisku
z obchodní korporace za kalendářní rok, v němž tato obchodní korporace byla příjemcem dotace,
návratné finanční výpomoci, záruky nebo jiné veřejné podpory nebo s ní veřejný zadavatel
uzavřel smlouvu na veřejnou zakázku, s výjimkou zakázky malého rozsahu.
§ 4c
(1) Veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 nesmí být provozovatelem rozhlasového nebo
televizního vysílání nebo vydavatelem periodického tisku ani společníkem, členem nebo
ovládající osobou právnické osoby, která je provozovatelem rozhlasového nebo televizního
vysílání nebo vydavatelem periodického tisku.
(2) Veřejný funkcionář uvedený v odstavci 1 je povinen ukončit provozování rozhlasového
nebo televizního vysílání nebo vydávání periodického tisku nebo ukončit svou účast nebo
členství v právnické osobě, která je provozovatelem rozhlasového nebo televizního vysílání nebo
vydavatelem periodického tisku, bez zbytečného odkladu poté, co začal vykonávat svou funkci,
nejpozději však do 60 dnů ode dne zahájení výkonu funkce. Není-li z důvodů nezávislých na vůli
veřejného funkcionáře možné dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě, veřejný funkcionář o
této skutečnosti v dané lhůtě informuje evidenční orgán a provede současně všechna potřebná
opatření směřující ke splnění povinnosti uvedené podle věty první. Ustanovení zvláštních
právních předpisů tím nejsou dotčena4).
(3) Veřejný funkcionář, který neukončil svou účast nebo členství v právnické osobě, která
je provozovatelem rozhlasového nebo televizního vysílání nebo vydavatelem periodického tisku,
podle odstavce 2, nesmí v této obchodní korporaci disponovat s hlasovacími právy. Pokud je
veřejný funkcionář jediným společníkem v obchodní společnosti, nesmí při výkonu působnosti
nejvyššího orgánu této obchodní společnosti činit jiná rozhodnutí, než která ukládá zákon nebo
která se týkají zrušení obchodní společnosti, anebo volit orgány obchodní společnosti nebo jejich
členy, ledaže jim zanikla funkce.
(4) Veřejný funkcionář nemá právo na podíl na zisku z právnické osoby, která je
provozovatelem rozhlasového nebo televizního vysílání nebo vydavatelem periodického tisku,
za kalendářní rok, v němž byl společníkem nebo členem této právnické osoby v rozporu s
odstavcem 1.“.“.
Následující body se přečíslují.

3
5. V části první čl. I se za nový bod 17 vkládá nový bod 18, který zní:
„18. Za § 4a až 4c se vkládá nový § 4d, který zní:
„§ 4d
Obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) nebo jím
ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní
společnosti, se nesmí účastnit zadávacích řízení podle zákona upravujícího zadávání veřejných
zakázek jako účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje
kvalifikaci. Zadavatel je povinen takovou obchodní společnost vyloučit ze zadávacího řízení.
Zadavatel nesmí obchodní společnosti uvedené ve větě první zadat veřejnou zakázku malého
rozsahu, takové jednání je neplatné.“
Následující body se přečíslují.
6. V části první čl. I dosavadním bodě 17 se za slovo „plnění“ doplňují slova
„ , s výjimkou plnění, které veřejný funkcionář obdrží v podobě úhrady pojistného
na pojištění odpovědnosti za výkon funkce nebo které obdrží v souvislosti se svou účastí na
jednání těchto orgánů v souladu s běžnými zvyklostmi do výše 10 000 Kč ročně“.
7. V části první čl. I dosavadním bodě 18 se za slovo „plnění“ doplňují slova
„ , s výjimkou plnění, které veřejný funkcionář obdrží v podobě úhrady pojistného
na pojištění odpovědnosti za výkon funkce nebo které obdrží v souvislosti se svou účastí na
jednání těchto orgánů v souladu s běžnými zvyklostmi do výše 10 000 Kč ročně“.
8. V části první čl. I dosavadní bod 20 zní:
„20. V § 6 odst. 1 se slova „až e)“ nahrazují slovy „až g)“.“.
9. V části první čl. I dosavadní bod 26 vypustit.
Následující body se přečíslují.
10. V části první čl. I se za dosavadní bod 28 vkládá nový bod 29, který zní:
„29. V § 9 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ ; pokud je ovládající osobou
obchodní korporace, v oznámení uvede vedle této skutečnosti též obchodní firmu,
identifikační číslo osoby a sídlo této obchodní korporace; pokud je jediným společníkem v
obchodní společnosti, v oznámení uvede také tuto skutečnost“.
Následující body se přečíslují.
11. V části první čl. I se za dosavadní bod 29 vkládá nový bod 30, který zní:
„30. V § 9 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
„e)
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.“.“.
Následující body se přečíslují.
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12. V části první čl. I dosavadním bodě 31 v § 10 odst. 2 se na konec úvodní části textu písmene
d) doplňují slova „určené podle druhu“ a v bodě 2 se částka „25 000 Kč“ nahrazuje částkou
„50 000 Kč“.
13. V části první čl. I dosavadním bodě 37 v § 12 odst. 5 se na konci textu věty první doplňují
slova „ , s výjimkou soudců, kteří podávají oznámení podle § 9 až 11 a podle odstavce 4
písemně Nejvyššímu soudu“.
14. V části první čl. I dosavadním bodě 37 v § 12 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Po podání
oznámení soudcem mu Nejvyšší soud neprodleně odešle na jeho adresu informaci
o uskutečněném a zaevidovaném oznámení.“.
15. V části první čl. I dosavadním bodě 37 v § 12 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Soudci
podávají oznámení na formuláři, jehož strukturu a formát stanoví Ministerstvo spravedlnosti
vyhláškou.“.
16. V části první čl. I dosavadním bodě 38 v § 13 odst. 1 se slova „evidenční orgán“ nahrazují
slovy „Ministerstvo spravedlnosti, nestanoví-li tento zákon jinak“.
17. V části první čl. I dosavadním bodě 38 v § 13 odst. 2 se za slova „podle § 12 odst. 5“ vkládají
slova „ , s výjimkou oznámení podávaných soudci, která se ukládají v písemné podobě u
Nejvyššího soudu“.
18. V části první čl. I dosavadním bodě 38 v § 13 odst. 4 písm. b) se slova „evidenčního orgánu“
nahrazují slovy „správce registru oznámení“.
19. V části první čl. I dosavadním bodě 38 v § 13 odst. 5 se slova „evidenční orgán“ nahrazují
slovy „správce registru oznámení“.
20. V části první čl. I dosavadním bodě 40 v § 14 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ ;
jde-li o veřejné funkcionáře uvedené v § 2 odst. 2 písm. f), je evidenčním orgánem Nejvyšší
soud“.
21. V části první čl. I dosavadní bod 47 zní:
„V § 14 odstavec 3 zní:
„(3) Nejvyšší soud vede zvláštní registr písemných oznámení soudců jako soubor dokladů
podávaných veřejnými funkcionáři uvedenými v § 2 odst. 2 písm. f)
a zajišťuje ve vztahu k nim činnosti podle odstavce 2 písm. a), c), d), e) a h).
Do tohoto zvláštního registru nelze nahlížet.“.“.
22. V části první čl. I dosavadní bod 48 zní:
„48. V § 14 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:
„(4) Správce registru oznámení je povinen vést registr oznámení tak, aby v něm bylo
možné vyhledávat podle jména, popřípadě jmen a příjmení veřejných funkcionářů, podle
právnických osob nebo jejich orgánů anebo organizačních složek, ve kterých veřejní
funkcionáři působí, podle funkce, kterou v této právnické osobě nebo jejím orgánu anebo její
organizační
složce
veřejný
funkcionář
zastává,
a podle
období,
za něž bylo oznámení podáno. Správce registru oznámení vede registr oznámení tak, aby u
každého veřejného funkcionáře bylo zřejmé, zda oznámení podle § 9 až 11
a § 12 odst. 4 podal ve lhůtách stanovených v § 12 odst. 1 až 3.
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(5) Správce registru oznámení zajistí ochranu zveřejněných osobních údajů proti
možnosti automatizovaného ukládání v internetových vyhledávačích (indexování).“.“.
23. V části první čl. I dosavadním bodě 49 v § 14a odst. 2 písm. d) se slova „a f)“ nahrazují slovy
„ , g) a h)“.
24. V části první čl. I dosavadním bodě 49 v § 14a se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou
a doplňuje se písmeno m), které zní:
„m) Ministerstvo spravedlnosti, jde-li o veřejné funkcionáře uvedené v § 2 odst. 2 písm. f);
zápis je povinno bez prodlení oznámit Nejvyššímu soudu.“.
25. V části první čl. I dosavadním bodě 49 v § 14b odst. 2 se za slova „kteří jsou“ vkládají slova
„soudci, státními zástupci nebo“.
26. V části první čl. I dosavadním bodě 49 v § 14b odst. 3 písmena a) až c) znějí:
„a)
soudy a orgány činné v trestním řízení,
b)
zpravodajské služby České republiky, nebo
c)
orgány příslušné k projednání správních deliktů podle tohoto zákona,
to neplatí pro informace o veřejných funkcionářích uvedených v § 2 odst. 2 písm. f).“.
27. V části první čl. I dosavadním bodě 49 v § 14b se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který
zní:
„(2) Oprávnění podle odstavce 1 nahlížet do registru oznámení a získávat z něj údaje se
nevztahuje na oznámení o majetku, který veřejný funkcionář vlastnil ke dni předcházejícímu
dni zahájení výkonu funkce podle § 10 odst. 1 písm. a).“.
Následující odstavce se přečíslují.
28. V části první čl. I dosavadním bodě 51 v § 23 odst. 1 úvodní části ustanovení
se za slova „veřejný funkcionář“ vkládají slova „s výjimkou veřejného funkcionáře uvedeného
v § 2 odst. 2 písm. f) nebo g)“.
29. V části první čl. I dosavadním bodě 51 v § 23 odst. 1 se za písmeno a) vkládají nová písmena
b) a c), která znějí:
„b) v rozporu s § 4a odst. 1 je ovládající osobou obchodní korporace,
c)
v rozporu s § 4c odst. 1 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,“.
Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena d) až g).
30. V části první čl. I dosavadním bodě 51 v § 23 odst. 3 písm. a) se slova „písm. c) až
e)“ nahrazují slovy „písm. e) až g)“.
31. V části první čl. I dosavadním bodě 51 v § 23 odst. 3 písm. b) se slova „a b)“ nahrazují slovy
„až d)“.
32. V části první čl. I dosavadním bodě 51 v § 23 odst. 4 větě první a druhé se slova
„až d)“ nahrazuje slovy „až f)“.
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33. V části první čl. II bodě 2 se za slovo „funkcionář“ vkládají slova „ , s výjimkou veřejných
funkcionářů uvedených v § 2 odst. 1 písm. a) a b),“.
34. V části první čl. II se na konci bodu 4 doplňuje věta „Toto ustanovení se nevztahuje
na veřejné funkcionáře uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) a b).“.
35. V části první čl. II se za dosavadní bod 4 vkládá nový bod 5, který zní:
„5. Zákazy a omezení podle § 4a až 4c zákona č. 159/2006 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nevztahují na veřejného funkcionáře, který zahájil
výkon veřejné funkce přede dnem nabytí účinnosti těchto ustanovení.“.
Následující body se přečíslují.
36. V části první čl. II se za nový bod 5 vkládá nový bod 6, který zní:
„6. Oznámení podle § 9 až 11 zákona č. 159/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, je veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. a)
a písm. b) povinen učinit ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy složil slib poslance nebo senátora podle
zvláštního právního předpisu.“.
Následující body se přečíslují.
37. Za část druhou se vkládá nová část třetí, která včetně nadpisu zní:
„ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání
Čl. IV
Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 341/2004 Sb., zákona č.
501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 82/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č.
348/2005 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č.
41/2009 Sb., zákona č. 196/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č.
153/2010 Sb., zákona č. 302/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 406/2012 Sb., zákona č.
496/2012 Sb., zákona č. 181/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. 79/2015 Sb., se mění takto:
1. V § 13 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:
„g) není veřejným funkcionářem, jemuž je podle zákona o střetu zájmů zakázáno
provozovat rozhlasové nebo televizní vysílání, ani právnickou osobou, jejímž je takový
veřejný funkcionář společníkem, členem nebo ovládající osobou.“.
2. V § 21 se na konci textu odstavců 6 a 7 doplňují slova „ ; to neplatí, pokud byl tímto
společníkem veřejný funkcionář, jemuž je podle zákona o střetu zájmů zakázáno provozovat
rozhlasové nebo televizní vysílání“.
3. V § 63 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d) se stal veřejným funkcionářem, jemuž je podle zákona o střetu zájmů provozování
rozhlasového nebo televizního vysílání zakázáno, anebo se takový veřejný funkcionář
stal jeho společníkem, členem nebo ovládající osobou.“.“.
Dosavadní části třetí až pátá se označují jako části čtvrtá až šestá.
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38. Za novou část třetí se vkládá nová část čtvrtá, která včetně nadpisu zní:
„ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů
Čl. V
Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých
dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 228/2002
Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 349/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č.
441/2003 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 349/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č.
79/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č.
397/2006 Sb., zákona č. 221/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č.184/2008 Sb., zákona č.
314/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č.
227/2009 Sb., zákona č. 294/2010 Sb., zákona č. 215/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č.
303/2013 Sb., zákona č. 185/2014 Sb. a zákona č. 15/2015 Sb., se mění takto:
1. Za § 14 se vkládá nový § 14a, který zní:
„§ 14a
Nejvyšší soud přijímá oznámení soudců o činnostech, majetku, příjmech a závazcích, vede
jejich registr a vykonává s tím související činnosti a úkony podle zvláštního zákona.“.
2. V § 80 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Soudce je povinen podávat oznámení
o osobním zájmu, o činnostech, majetku, příjmech a závazcích podle zvláštního právního
předpisu.“
Dosavadní části čtvrtá až šestá se označují jako části pátá až sedmá.“.“.
39. V dosavadní části třetí čl. IV (Změna zákona o Finanční správě České republiky)
v § 18 odst. 1 se na konci textu písmene o) doplňují slova „ ; to neplatí pro údaje vedené o
soudcích v registru i Nejvyšším soudem“.
40. Na konci textu dosavadního článku VI (dosavadní část pátá - Účinnost) se doplňují slova „ ,
s výjimkou čl. I bodů 17, 29 a 30, čl. II bodu 5 a čl. IV, které nabývají účinnosti patnáctým
dnem po jeho vyhlášení“.
B.

Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení mandátového a imunitního výboru č. 150
z 36. schůze konané dne 30. března 2016 (tisk 564/8)

1.

K části první, čl. I, v novelizačním bodu 51 v § 23 odst. 1 se na konci textu písmene e) doplňují
slova „a nepodal jej ani v dodatečné lhůtě 15 dní stanovené registračním orgánem“.

2.

V části první, čl. I, v novelizačním bodu 51 se v § 25 odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 1 až 6.

3.

V čl. I, v novelizačním bodu 51 se v § 25 odst. 5 na konci textu věty první doplňují slova „ ,
s výjimkou správních deliktů, jichž se dopustil veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm.
a) nebo b), které projednává v disciplinárním řízení příslušný orgán komory Parlamentu České
republiky“ a za větu první se vkládá věta „Zanikne-li funkce veřejného funkcionáře uvedeného
v § 2 odst. 1 písm. a) nebo b) před projednáním správního deliktu v disciplinárním řízení,
správní delikt projedná v přenesené působnosti obecní úřad obce s rozšířenou působností,
v jejímž územním obvodu má fyzická osoba, která byla veřejným funkcionářem, trvalý pobyt.“.
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4.

Za část druhou vložit nové části třetí a čtvrtou a uvést je v tomto znění:
„ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
Čl. IV

V § 13 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění zákona
č. 78/2002 Sb., odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 19 zní:
„(3) Disciplinární řízení se zavede také proti poslanci, který se dopustil přestupku, jestliže
projednání v disciplinárním řízení ukládá zvláštní právní předpis19), nebo
poslanec požádá orgán příslušný k projednání přestupku o projednání přestupku
v disciplinárním řízení.
____________________________
a)
b)

19)

Například zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.“.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o jednacím řádu Senátu
Čl. V

V § 14 zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění zákona č. 78/2002 Sb.,
odstavec 3 včetně poznámek pod čarou č. 12 a 54 zní:
„(3) Disciplinární řízení se zavede také proti senátorovi, který se dopustí přestupku, jestliže
projednání v disciplinárním řízení ukládá zvláštní právní předpis54), nebo
senátor požádá orgán příslušný k projednání přestupku o projednání přestupku v disciplinárním
řízení.12)
____________________________

a)
b)

12)
54)

Čl. 27 odst. 3 Ústavy.
Například zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.“.

Následující části se přeznačí.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 29. června 2016
C. Poslanec Vladislav Vilímec:
SD 4660
K vládnímu návrhu zákona
1.
V části první Čl. I se v bodě 31 číslovka „250 000“ mění na „500 000“.
2.
V části první Čl. I se v bodě 37 číslovka „250 000“ mění na „500 000“.
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D. Poslanec Martin Plíšek:
SD 4252
K vládnímu návrhu zákona
1.1
V části první, čl. I, se za bod 16. vkládá nový bod 17., který zní:
„17. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který zní:
§ 4a
(1) Veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) nesmí být ovládající osobou podnikající
právnické osoby.
(2) Omezení podle odstavce 1 se nevztahuje na správu vlastního majetku a na činnost vědeckou,
pedagogickou, publicistickou, literární, uměleckou nebo sportovní, nejde-li o vlastní podnikání v
těchto oborech.
(3) Veřejní funkcionáři uvedení v odstavci 1 jsou povinni činnosti tam uvedené ukončit bez
zbytečného odkladu poté, co začali vykonávat svou funkci, nejpozději však do 60 dnů ode dne
zahájení výkonu funkce. Není-li k ukončení činnosti z důvodů nezávislých na vůli veřejného
funkcionáře možné dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě, veřejný funkcionář o této skutečnosti v
dané lhůtě písemně informuje evidenční orgán a provede současně všechna potřebná opatření
směřující k ukončení činnosti. Ustanovení zvláštních právních předpisů tím nejsou dotčena.“.
Ostatní body se přečíslují.
1.2

V části první, čl. I, v dosavadním bodu 51 se v § 23 odst. 1 písm. a) za slova „§ 4
odst. 1“ vkládají slova „ , § 4a odst. 1“.

1.3

V části první, čl. II se za bod 3. vkládá nový bod 4., který zní:
„4. Ustanovení § 4a tohoto zákona se vztahuje na veřejné funkcionáře uvedené v
§ 2 odst. 1 písm. c), kteří začali vykonávat svou funkci po nabytí účinnosti tohoto zákona.“.

Ostatní body se přečíslují.
SD 4619
K vládnímu návrhu zákona
2.1 V části první, čl. I, se za bod 16. vkládá nový bod 17., který zní:
„17. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně poznámek pod čarou zní:
§ 4a
Je zakázáno poskytnout dotaci podle právního předpisu upravujícího rozpočtová pravidla4a)
nebo investiční pobídku podle právního předpisu upravujícího investiční pobídky4b) obchodní
společnosti, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) nebo jím ovládaná osoba
vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
_____________________________
4a)
4b)

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon
o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů.“.

Ostatní body se přečíslují.
2.2

V části první, čl. II, se vkládá nový bod 1., který zní:
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„1. Zákaz uvedený v § 4a se použije pro řízení o poskytnutí dotace nebo investiční pobídky zahájená
po nabytí účinnosti tohoto zákona. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se
dokončí podle dosavadních právních předpisů.“.
Ostatní body se přečíslují.
E. Poslanec Marek Benda:
SD 4655
K vládnímu návrhu zákona
1. V čl. I bodu 37 se v § 12 odst. 1 slova „zapsala právnická osoba nebo její orgán nebo organizační
složka uvedené v § 14a odst. 2“ nahrazují slovy „zapsal evidenční orgán“.
2.

V čl. I bodu 37 se v § 12 odst. 3 slova „právnická osoba nebo její orgán nebo organizační složka
uvedené v § 14a odst. 2“ nahrazují slovy „evidenční orgán“.

3.

V čl. I bodu 37 se v § 12 odst. 5 na konci textu věty první slova „v elektronické podobě
prostřednictvím registru oznámení“ a dále věty druhá až čtvrtá zrušují.

4.

V čl. I bodu 37 se v § 12 odst. 6 slova „podávají ve struktuře a formátu, kterou“ nahrazují slovy
„podává na formuláři, jehož strukturu a formát“.

5.

V čl. I novelizační bod 38 zní:
„38. V § 13 odst. 1 se slova „o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a
závazcích (dále jen „registr“)“, „odst. 4“, „odst. 2“ a „(§14 odst. 1)“ zrušují.“.

6.

V čl. I se za novelizační bod 38 vkládají nové novelizační body 39 až 42, které znějí:
„39. V § 13 se odstavci 1 větě druhé za slovo „Registr“, v odstavci 6 za slovo
„registr“ a v odstavcích 2 až 4, 6 a 9 za slova „registru“ vkládá slovo „oznámení“.
40. V § 13 odst. 5 slova „k) až m)“ nahrazují slovy „m) až o)“.
41. V § 13 odst. 6 se slova „(§ 14 odst. 1)“ zrušují.
42. V § 13 odst. 7 se slova „(§ 14)“ a „odst. 1“ zrušují.“ a slova „příslušnému orgánu státní správy
podle zvláštního právního předpisu8a)“ se nahrazují slovy „správnímu orgánu příslušnému k
projednání správních deliktů podle tohoto zákona“.
Poznámka pod čarou č. 8a se zrušuje.
Následující novelizační body se přečíslují.

7.

V čl. I novelizační bod 44 (dosavadní novelizační bod 40) zní:
„44. V § 14 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.“.

8.

V čl. I novelizačních bodech 45 až 49 (dosavadní novelizační body 41 až 46) se slova „§ 14 odst.
2“ nahrazují slovy „§ 14 odst. 1“.

9.

V čl. I novelizační bod 47 (dosavadní novelizační bod 43) zní:
„44. V § 14 odst. 1 písm. c) se slova „odst. 2“ nahrazují slovy „odst. 4“.“.

10. V čl. I se novelizační bod 48 (dosavadní novelizační bod 44) zrušuje.
Následující novelizační body se přečíslují.
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11. V čl. I novelizační bod 48 (dosavadní novelizační bod 45) zní:
„48. V § 14 odst. 2 písm. g) se za slova „uživatelského jména“ vkládá slovo „a“, za slovem
„registru“ se vkládá slovo „oznámení“ a slova „na centrální adrese“ se zrušují.“.
12. V čl. I bodu 49 (dosavadní novelizační bod 46) se slova „odstavce 2“ nahrazují slovy „odstavce
1“.
13. V čl. I novelizační bod 50 (dosavadní novelizační bod 47) zní:
„50. V § 14 se na konci textu odstavce 2 doplňuje slovo „oznámení“.“.
14. V čl. I se novelizační bod 51 (dosavadní novelizační bod 48) zrušuje.
Následující novelizační body se přečíslují.
15. V čl. I bodě 51 (dosavadní novelizační bod 49) se v § 14a odst. 1 slovo „se“ nahrazuje slovy
„evidenční orgán“.
16. V čl. I bodě 51 (dosavadní novelizační bod 49) se v § 14a odst. 2 se slova „podle odstavce 1“
zrušují a slova „právnické osoby nebo jejich orgány nebo organizační složky“ nahrazují slovy
„evidenční orgány“.
17. V čl. I bodě 51 (dosavadní novelizační bod 49) se v § 14a odst. 3 se slova „Právnická osoba nebo
její orgán nebo organizační složka uvedené v odstavci 1“ nahrazují slovy „Evidenční orgány“.
18. V čl. I bodě 51 (dosavadní novelizační bod 49) se v § 14a odst. 4 se slova „odstavci 1“ nahrazují
slovy „odstavci 2“ a slova „podle odstavce 1“ nahrazují slovy „evidenčního orgánu“.
19. V čl. I bodě 51 (dosavadní novelizační bod 49) se navrhovaný § 14c zrušuje.
20. V čl. I bodě 53 (dosavadní novelizační bod 51) se v § 23 odst. 2 písm. c) a v § 24 odst. 1 písm.
a) slova „odst. 5“ nahrazují slovy „odst. 4“.
21. V čl. I bodě 53 (dosavadní novelizační bod 51) se v § 23 odst. 2 písm. d) a v § 24 odst. 1 písm.
b) slova „odst. 8“ nahrazují slovy „odst. 9“.
22. V čl. II se body 1 a 5 zrušují. Dosavadní body 2 až 4 a 6 se označují jako body 1 až 4.
23. Část třetí se zrušuje. Dosavadní části čtvrtá a pátá se označují jako části třetí a čtvrtá.

F. Poslanec Jan Chvojka:
SD 4654
K pozměňovacím návrhům obsaženým v tisku 564/9
1. V bodě 4 pozměňovacího návrhu, tedy v novém čl. I novelizačním bodě 17, se v navrhovaných
§ 4a odst. 3 a § 4c odst. 3 slova „disponovat s hlasovacími právy“ nahrazují slovy „vykonávat
hlasovací práva“.
2.

V bodě 4 pozměňovacího návrhu, tedy v novém čl. I novelizačním bodě 17, se v navrhovaných
§ 4a a § 4c odstavce 4 zrušují. Dosavadní § 4a odst. 5 se označuje jako § 4a odst. 4.

3.

V bodě 4 pozměňovacího návrhu, tedy v novém čl. I novelizačním bodě 17, se navrhovaný § 4b
zrušuje. Dosavadní § 4c se označuje jako § 4b.
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4.

V bodě 5 pozměňovacího návrhu, tedy v novém čl. I novelizačním bodě 18, se navrhovaný § 4d
označuje jako § 4c.

5.

V bodě 29 pozměňovacího návrhu, tedy v dosavadním čl. I novelizačním bodě 51,
se v navrhovaném § 23 odst. 1 písm. c) text „§ 4c“ nahrazuje textem „§ 4b“.

6.

V bodě 35 pozměňovacího návrhu, tedy v navrhovaném čl. II bodu 5, se text „§ 4c“ nahrazuje
textem „§ 4b“.

G. Poslanec Jeroným Tejc:
SD 4415
K pozměňovacím návrhům obsaženým v tisku 564/9
Navrhuje se, aby Poslanecká sněmovna přijala pozměňovací návrhy uvedené pod bodem II.21 a II.25
a II.26 usnesení ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny ze dne 30. března 2016 (sněmovní
tisk 564/9) v tomto znění:
„21. V části první čl. I dosavadní bod 47 zní:
„47. V § 14 odstavec 3 zní:
„(3) Nejvyšší soud vede zvláštní registr písemných oznámení soudců jako soubor
dokladů podávaných veřejnými funkcionáři uvedenými v § 2 odst. 2 písm. f)
a zajišťuje ve vztahu k nim činnosti podle odstavce 2 písm. a), c), d), e) a h).
Do tohoto zvláštního registru nelze nahlížet. Informace obsažené ve zvláštním registru
písemných oznámení soudců se neposkytují podle zákona upravujícího svobodný přístup
k informacím.“.“.
25. V části první čl. I dosavadním bodě 49 v § 14b odst. 2 se za slova „kteří jsou“ vkládají slova
„soudci, státními zástupci nebo“ a na konci odstavce 2 se doplňuje věta „Informace obsažené v
registru oznámení o těchto veřejných funkcionářích se neposkytují podle zákona upravujícího
svobodný přístup k informacím.“.“.
26. V části první čl. I dosavadním bodě 49 v § 14b odst. 3 písmena a) až c) znějí:
„a) orgány činné v trestním řízení,
b)
zpravodajské služby České republiky, nebo
c)
orgány příslušné k projednání správních deliktů podle tohoto zákona,
to neplatí pro informace o veřejných funkcionářích uvedených v § 2 odst. 2 písm. f).“.
V Praze 1. července 2016
Vlastimil V o z k a v.r.
zpravodaj garančního ústavně právního výboru
Martin P l í š e k v.r.
zpravodaj mandátového a imunitního výboru
Věra K o v á ř o v á v.r.
zpravodajka výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj

