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 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)

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
4b)

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. V části první, čl. II, se vkládá nový bod 1., který zní:
„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.

Odůvodnění
Návrh zakazuje poskytování dotací a investičních pobídek obchodním společnostem, ve kterých má
alespoň čtvrtinový podíl veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů, tedy
člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního orgánu státní správy, v jehož čele není člen vlády.
Poskytování dotací je obecně upraveno v zákoně č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o
změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, podle
kterého na poskytnutí dotace zásadně není právní nárok. Záleží tedy pouze na posouzení a
rozhodnutí příslušného státního orgánu, zda dotaci poskytne. V takovém případě ovšem reálně hrozí,
že při rozhodování o poskytnutí dotace bude ve prospěch žadatele brána v potaz skutečnost, že
žadatel o dotaci je společnost ovládaná nebo vlastněná členem vlády, což je nežádoucí a nepřípustné.
Navrhovaná úprava představuje účinný nástroj k zamezení nežádoucího střetu zájmů veřejného
funkcionáře s jeho soukromými zájmy a zamezení situacím, při kterých by dotace byla žadateli
poskytnuta v jakékoliv souvislosti s výkonem jeho veřejné funkce.
Obdobně jako dotace jsou koncipovány i investiční pobídky upravené zákonem č. 72/2000 Sb., o
investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění
pozdějších předpisů, proto se shodný zákaz navrhuje i v případě poskytování investičních pobídek.

