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Pozměňovací návrh
Jakuba Michálka

k poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000
Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

(sněmovní tisk č. 273)

Text návrhu:
1. Název zákona zní: „Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění
pozdějších předpisů“.
2. Vkládá se nová část čtvrtá, která zní:
„ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o střetu zájmů
Čl. IV
Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 158/2009
Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 350/2009 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č.
503/2012 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona
č. 302/2016 Sb., zákona č. 14/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 112/2018 Sb., se
mění takto:
1. V § 5 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. X zní:
„(1) Veřejnému funkcionáři, s výjimkou funkcionáře podle § 2 odst. 2 písm. b), který byl státem
nebo územním samosprávným celkem určen, aby vykonával funkci člena řídícího, dozorčího
nebo kontrolního orgánu právnické osoby zřízené zákonem, státní příspěvkové organizace,
příspěvkové organizace územního samosprávného celku, právnické osoby, ve které má stát,
územní samosprávný celek nebo jimi ovládaná právnická osoba, Česká národní banka, nebo
tyto osoby společně, majetkovou účast nebo podíl na hlasovacích právech, nenáleží za tuto
činnost odměna, podíl na zisku nebo jiné plnění, 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 30 000 Kč ročně. To neplatí, stanoví-li pro veřejného funkcionáře či skupinu veřejných
funkcionářů pravidla odměňování za výkon funkce člena orgánu zvláštní zákon.x)
X) Například § 81 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 144/2017 Sb.”.
2. V § 5 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
3. V § 23 odst. 1 písm. a) se text „§ 5 odst. 3“ nahrazuje textem „§ 5 odst. 2”.
4. V § 23 odst. 1 písm. c) se text „nebo 2“ zrušuje.”.
Dosavadní část čtvrtá se označuje jako část pátá a dosavadní článek IV se označuje jako
článek V.

Odůvodnění:
Návrh odstraňuje mezeru v zákoně, kvůli které bylo možno zneužívat tzv. křížového vysílání zástupců a
tedy obcházet původní záměr zákona, kterým bylo zakázat poskytování plnění veřejným funkcionářům
za jejich účast v dozorčích, kontrolních nebo řídících orgánech právnických osob, ve kterých stát, kraj,
obec, městská část nebo městský obvod územně členěného statutárního města nebo městská část
hlavního města Prahy disponovala hlasovacími právy. Návrh také řeší situaci, kdy nejde přímo o dceřiné
společnosti, ale o ovládané vnukovské společnosti (viz např. Pražská plynárenská, a.s., která je 100 %
vlastněna Pražskou plynárenskou holding, a.s., která je 100 % vlastněna hl. m. Prahou). Zvýšení ročního
limitu z 10 000 Kč na 30 000 Kč na úhradu pojistného na pojištění odpovědnosti za výkon funkce a za
účast na jednání orgánů výše zmíněných právnických osob, je odůvodněno skutečností, že historicky
nedocházelo k adekvátnímu zvýšení částky a faktem, že hranici 30 000 Kč odpovídá odměna 2500
Kč/měsíčně, což může mít aspoň symbolickou hodnotu jako ocenění skutečně odvedené práce, kterou
vykonává veřejný funkcionář navíc.
Vzhledem k tomu, že některé zákony, například služební zákon, stanoví zvláštní pravidla pro
odměňování členů orgánů právnických osob, navrhuje se stanovit, že úprava v zákoně o střetu zájmů
je obecná, a jakákoliv speciální úprava bude mít přednost.

