Mgr. Martin Plíšek
Pozměňovací návrh k sněmovnímu tisku č. 564

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.
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“.
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.

Odůvodnění
Návrh zakazuje členům vlády a vedoucím jiného ústředního správního orgánu být ovládající osobou
podnikající právnické osoby, která je definovaná v navrhovaném ustanovení § 4 odst. 1 písm. b).
Ovládající osoba je definována v § 74 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a
družstvech (zákon o obchodních korporacích), jako „osoba, která může v obchodní korporaci přímo či
nepřímo uplatňovat rozhodující vliv“. Jedná se přitom o opakovaný, nikoliv nahodilý vliv. Zákon o
obchodních korporacích dále v § 75 vymezuje zákonné domněnky ovládající osoby.
Veřejní funkcionáři uvedení v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů, zejména tedy členové vlády,
by se neměli podílet na podnikání ani jako ovládající osoba. Pouhý zákaz být členem orgánů
podnikající právnické osoby uvedený v § 4 odst. 1 písm. b) zde zcela neobstojí, neboť opomíjí právě
reálný vliv ovládající osoby v obchodní společnosti. Tento navrhovaný zákaz představuje poměrně
přísné opatření, které však má svůj význam. Dojde-li ke střetu zájmu člena vlády, který zároveň
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uplatňuje rozhodující vliv u podnikající právnické osobě, nemusí postačit, že tento střet zájmů bude
v souladu se zákonem pouze oznámen.
Nejedná se ani o opatření v Evropě zcela ojedinělé. Například v sousedním Polsku je veřejným
funkcionářům zakázáno vlastnit v obchodních společnostech více než 10 % akcií nebo ovládat 10 %
základního kapitálu společnosti.
V souladu s obecným zákazem retroaktivity se navrhuje, aby zákaz být ovládající osobou platil až pro
veřejné funkcionáře, kteří začnou vykonávat svou funkci po účinnosti tohoto zákona.

