Pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 564/9 – usnesení ústavně právního výboru k
vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve
znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Předkládá: JUDr. Jeroným Tejc

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).“.
Odůvodnění:
Pozměňovacím návrhem se stanoví, že informace obsažené v registru oznámení (o soudcích,
státních zástupcích a některých dalších veřejných funkcionářích) nebo ve zvláštním registru
písemných oznámení soudců se neposkytují podle zákona o svobodném přístupu k informacím,
protože zákon o střetu zájmů sice znemožňuje do registru ohledně některých veřejných
funkcionářů nahlížet, ale jiné způsoby poskytování informací výslovně nevylučuje.

