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Pozměňovací návrh poslance Petra Sadovského k návrhu zákona, kterým se mění zákon
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 956/0)

1. V čl. I se za bod 8 vkládají nové body 9 a 10, které znějí:
„8. V § 14a odst. 4 se slova „odstavci 1“ nahrazují slovy „odstavci 2“.
9. V § 14a odst. 4 se za slova „odstavce 1“ vkládají slova „a 3“.“.
Dosavadní bod 9 se označuje jako bod 11.
2. V čl. I se doplňují nové body 12 až 14, které znějí:
„12. V §14c odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
„c) datum úmrtí,“.
Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena d) až f).
13. V §14c odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
„c) datum úmrtí,“.
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).
14. V §14c odst. 3 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
„c) datum úmrtí,“.
Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena d) až f).“.
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Odůvodnění:
K bodu 1
V první řadě se jedná o opravu zjevné nesprávnosti odkazu uvedeného v § 14a odst. 4.
V odstavci 1 daného ustanovení nejsou vyjmenovány předmětné orgány, na které má být
odkazováno. Odkaz má mířit na odstavec 2 daného ustanovení.
Dále se navrhuje ve smyslu § 8 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích („obecní zřízení“), ve znění
pozdějších předpisů, respektive ve smyslu § 14 a § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(„krajské zřízení“), ve znění pozdějších předpisů, výslovně doplnit, které činnosti jsou orgány
uvedenými v § 14a odst. 2 písm. i) až k) vykonávány v přenesené působnosti. Současné znění
zákona explicitně v rámci přenesené působnosti vyjmenovává toliko provádění zápisu
veřejných funkcionářů vyjmenovanými orgány (§ 14a odst. 1 zákona o střetu zájmů) do
Centrálního registru oznámení. Na samotné provedení zápisu nicméně logicky a funkčně
navazuje neprodlené informování veřejného funkcionáře o provedení zápisu a o datu, do kdy
je veřejný funkcionář povinen podat příslušná oznámení podle zákona o střetu zájmů
(§ 14a odst. 3 zákona o střetu zájmů). V praxi je proto na základě systematického
a teleologického výkladu již nyní dovozováno, že i tato povinnost je vykonávána v přenesené
působnosti, jelikož opačný výklad by vedl k nelogickému závěru, kdy by provádění zápisu bylo
vykonáváno na základě zákonného zmocnění v přenesené působnosti, zatímco navazující
úkony by patřily do působnosti samostatné. V praxi se přitom výkon těchto povinností začasté
časově sbíhá v jeden okamžik, který je na jedné straně ohraničen provedením zápisu a na druhé
straně informováním veřejného funkcionáře o vzniku oznamovací povinnosti. Navrhovaná
úprava má uvedený závěr postavit najisto.
K bodu 2
Jedná se o legislativně technickou úpravu, která najisto staví možnost evidenčního orgánu
zjistit z dostupných informačních systémů veřejné správy údaj o datu úmrtí veřejného
funkcionáře. V případě, že veřejný funkcionář nesplní oznamovací povinnost dle § 9 až 11
a § 12 odst. 4 zákona o střetu zájmů v zákonem stanovené lhůtě, je evidenční orgán
(Ministerstvo spravedlnosti) povinen takové jednání (jakožto jednání, které má prima facie
znaky přestupku) neprodleně oznámit správnímu orgánu příslušnému k projednání přestupku
(§ 13 odst. 7 zákona o střetu zájmů). V případě, že k nesplnění oznamovací povinnosti došlo
z důvodu úmrtí veřejného funkcionáře, je nepochybné, že oznamovací povinnost nejenže
nemůže být splněna dodatečně, ale její porušení ani není možné sankcionovat. Je proto vhodné
umožnit evidenčnímu orgánu informaci o úmrtí zjišťovat již při samotné kontrole plnění
oznamovací povinnosti, aby tyto případy nemusely být správním orgánům předávány
k projednání přestupku. V současnosti se tato možnost evidenčního orgánu dovozuje výkladem
e ratione legis a s přihlédnutím k zásadě hospodárnosti správních činností.
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Platné znění:
§ 14a
Zápis do registru oznámení
(1) Neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne zahájení nebo skončení výkonu
funkce, se do registru oznámení zapíše jméno, popřípadě jména a příjmení veřejného
funkcionáře, datum a místo jeho narození, právnická osoba nebo její orgán nebo organizační
složka, ve kterých veřejný funkcionář působí, jeho funkci, kterou v této právnické osobě nebo
jejím orgánu nebo organizační složce zastává, a data zahájení a skončení výkonu jeho funkce,
s výjimkou utajované informace podle zákona o ochraně utajovaných informací
a o bezpečnostní způsobilosti12).
(2) Údaje podle odstavce 1 do registru oznámení zapisují tyto právnické osoby nebo
jejich orgány nebo organizační složky:
a) Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, jde-li o veřejné funkcionáře
uvedené v § 2 odst. 1 písm. a), vedoucího Kanceláře Poslanecké sněmovny a veřejné
funkcionáře uvedené v § 2 odst. 2 písm. d), jsou-li u ní zaměstnáni,
b) Kancelář Senátu Parlamentu České republiky, jde-li o veřejné funkcionáře uvedené v § 2
odst. 1 písm. b), vedoucího Kanceláře Senátu a veřejné funkcionáře uvedené v § 2 odst. 2 písm.
d), jsou-li u ní zaměstnáni,
c) Kancelář prezidenta republiky, jde-li o vedoucího Kanceláře prezidenta republiky a veřejné
funkcionáře uvedené v § 2 odst. 2 písm. d), jsou-li u ní zaměstnáni,
d) ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad, v jehož čele není člen vlády, jde-li o veřejné
funkcionáře uvedené v § 2 odst. 1 písm. c), d), f) až i) a n) a § 2 odst. 2 písm. b) až d), g) a h),
pokud tito veřejní funkcionáři vykonávají funkci v oboru působnosti ministerstva nebo jiného
ústředního správního úřadu, s výjimkou člena statutárního orgánu příspěvkové organizace
územního samosprávného celku a vedoucího zaměstnance 2. až 4. stupně řízení příspěvkové
organizace územního samosprávného celku,
e) Česká národní banka, jde-li o veřejné funkcionáře uvedené v § 2 odst. 1 písm. j) a § 2 odst.
2 písm. c), jsou-li jejími zaměstnanci,
f) Nejvyšší kontrolní úřad, jde-li o veřejné funkcionáře uvedené v § 2 odst. 1 písm. k) a § 2
odst. 2 písm. d), jsou-li u něho zaměstnáni,
g) Kancelář Veřejného ochránce práv, jde-li o veřejné funkcionáře uvedené v § 2 odst. 1 písm.
m) a § 2 odst. 2 písm. d), jsou-li u ní zaměstnáni,
h) bezpečnostní sbor, jde-li o veřejné funkcionáře uvedené v § 2 odst. 2 písm. a) a d), jsou-li
jeho příslušníky nebo u něho zaměstnáni,
i) krajský úřad, jde-li o veřejné funkcionáře uvedené v § 2 odst. 1 písm. o) a q) a § 2 odst. 2
písm. b), c) a e), jedná-li se o členy zastupitelstva jeho kraje, členy statutárního orgánu
příspěvkové organizace jeho kraje, vedoucí zaměstnance 2. až 4. stupně řízení příspěvkové
organizace jeho kraje nebo vedoucí úředníky zařazené do tohoto krajského úřadu,
j) Magistrát hlavního města Prahy, jde-li o veřejné funkcionáře uvedené v § 2 odst. 1 písm. o)
a q) a § 2 odst. 2 písm. b), c) a e), jedná-li se o členy Zastupitelstva hlavního města Prahy, členy
statutárního orgánu příspěvkové organizace hlavního města Prahy, vedoucí zaměstnance 2. až
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4. stupně řízení příspěvkové organizace hlavního města Prahy nebo vedoucí úředníky zařazené
do Magistrátu hlavního města Prahy,
k) obecní úřad, úřad městského obvodu nebo úřad městské části územně členěného statutárního
města a úřad městské části hlavního města Prahy, jde-li o veřejné funkcionáře uvedené v § 2
odst. 1 písm. p) a q) a § 2 odst. 2 písm. b), c) a e), jedná-li se o členy zastupitelstva jeho obce,
městského obvodu nebo městské části statutárního města a městské části hlavního města Prahy,
členy statutárního orgánu příspěvkové organizace jeho obce, městského obvodu nebo městské
části statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy, vedoucí zaměstnance 2. až
4. stupně řízení příspěvkové organizace jeho obce, městského obvodu nebo městské části
statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy nebo vedoucí úředníky zařazené
do tohoto úřadu,
l) veřejná výzkumná instituce, jde-li o veřejného funkcionáře uvedeného v § 2 odst. 2 písm. i),
jejímž je statutárním orgánem,
m) Ministerstvo spravedlnosti, jde-li o veřejné funkcionáře uvedené v § 2 odst. 2 písm. f); zápis
je povinno bez prodlení oznámit Nejvyššímu soudu,
n) veřejná vysoká škola, jde-li o veřejné funkcionáře uvedené v § 2 odst. 2 písm. b) a c), jednáli se o veřejné funkcionáře vykonávající funkci v rámci její činnosti,
o) Akademie věd České republiky, jde-li o veřejné funkcionáře uvedené v § 2 odst. 2 písm. d),
jedná-li se o veřejné funkcionáře vykonávající funkci v rámci její činnosti,
p) Grantová agentura České republiky, jde-li o veřejné funkcionáře uvedené v § 2 odst. 2 písm.
d), jedná-li se o veřejné funkcionáře vykonávající funkci v rámci její činnosti,
q) Technologická agentura České republiky, jde-li o veřejné funkcionáře uvedené v § 2 odst. 2
písm. d), jedná-li se o veřejné funkcionáře vykonávající funkci v rámci její činnosti.
(3) Právnická osoba nebo její orgán anebo organizační složka uvedené v odstavci 1
neprodleně poté, co do registru oznámení zapíší údaje podle odstavce 1, informují příslušného
veřejného funkcionáře o tom, že byly do registru oznámení zapsány údaje podle odstavce 1,
a o datu, dokdy je veřejný funkcionář povinen podat oznámení podle § 9 až 11 a § 12 odst. 4.
(4) Orgány uvedené v odstavci 1 odstavci 2 písm. i) až k) vykonávají činnost podle
odstavce 1 a 3 v přenesené působnosti.
______________________________
12)
Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění
pozdějších předpisů.

§ 14c
Oprávnění evidenčního orgánu nahlížet do dalších registrů a informačních systémů veřejné
správy
(1) Evidenční orgán je oprávněn při výkonu své činnosti podle § 13 odst. 7 využít ze
základního registru obyvatel tyto údaje
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, včetně předchozích jmen a příjmení,
b) datum a místo narození,
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c) datum úmrtí,
c) d) adresa místa pobytu,
d) e) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
e) f) záznam o zřízení datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová
schránka zpřístupněna.
(2) Evidenční orgán je oprávněn při výkonu své činnosti podle § 13 odst. 7 využít z
informačního systému evidence obyvatel tyto údaje
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, včetně předchozích jmen a příjmení,
b) datum a místo narození,
c) datum úmrtí,
c) d) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
d) e) státní občanství.
(3) Evidenční orgán je oprávněn při výkonu své činnosti podle § 13 odst. 7 využít z
informačního systému cizinců tyto údaje
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, včetně předchozích jmen a příjmení,
b) datum a místo narození,
c) datum úmrtí,
c) d) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
d) e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
e) f) státní občanství.
(4) Evidenční orgán je oprávněn při výkonu své činnosti podle § 13 odst. 7 nebo § 14
odst. 2 písm. a) využít z katastru nemovitostí údaje o
a) pozemcích v podobě parcel,
b) budovách, kterým se přiděluje číslo popisné nebo číslo evidenční,
c) budovách, kterým se číslo popisné nebo číslo evidenční nepřiděluje a které jsou hlavní
stavbou na pozemku, nejedná-li se o drobné stavby,
d) jednotkách vymezených podle občanského zákoníku,
e) jednotkách vymezených podle zákona o vlastnictví bytů,
f) právu stavby,
g) dalších nemovitých věcech evidovaných v katastru nemovitostí,
h) právech a dalších skutečnostech zapsaných k nemovitým věcem uvedeným v písmenech a)
až g).
(5) Z údajů podle odstavců 1 až 4 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční
údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo
informačního systému cizinců pouze, pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. Údaje
podle odstavců 1 až 4 využívá evidenční orgán v elektronické podobě způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
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(6) Evidenční orgán může v rozsahu potřebném pro plnění konkrétního úkolu při
výkonu své působnosti žádat kopie listin, na jejichž podkladě byl proveden zápis do katastru
nemovitostí a dále od správce evidence nebo jejího provozovatele žádat poskytnutí údajů
a) z centrálního registru silničních vozidel,
b) ze základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné
moci,
c) z obchodního rejstříku,
d) ze živnostenského rejstříku.
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