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Návrh
poslanců Ivana Ohlídala, Hany Orgoníkové, Pavla Ploce,
Františka Novosada, Jiřího Petrů, Romana Sklenáka
a Ladislava Šincla

na vydání

zákona,
kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů

ZÁKON
ze dne ……………..2011
kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Změna zákona o střetu zájmů
V § 8 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 216/2008 Sb., se na
konci odstavce 2 doplňuje věta, která zní:
„O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti,
rozhoduje tento orgán.“.
Čl. II
Změna zákona o krajích
V § 34 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 231/2002
Sb., se na konci odstavce 3 doplňuje věta, která zní:
„O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti,
rozhoduje tento orgán.“.
Čl. III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
Obecná část
Zhodnocení platného právního stavu a hlavní principy navrhované právní úpravy
Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, upravuje v § 8
odst. 2 podávání oznámení o osobním zájmu tak, že toto oznámení podává příslušný veřejný
funkcionář ústně v průběhu jednání, nejpozději však před tím, než orgán přistoupí k
hlasování; oznámení je vždy součástí zápisu z jednání.
Podobně zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, ukládá v §
34 odst. 3 členu zastupitelstva kraje povinnost sdělit skutečnost, kvůli níž je ve střetu zájmů,
před zahájením jednání orgánu kraje, který má danou záležitost projednávat.
Žádný z uvedených zákonů však nestanoví, že by se o existenci důvodu, pro nějž je
veřejný funkcionář či člen zastupitelstva kraje ve střetu zájmů, usnášel orgán, který má danou
záležitost projednávat.
Oproti tomu zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v § 83 odst. 2 sice rovněž
stanoví, že člen zastupitelstva obce, je povinen sdělit skutečnost, kvůli níž je ve střetu zájmů,
před zahájením jednání orgánu obce, který má danou záležitost projednávat, ale nadto též
stanoví, že „o tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této
záležitosti, rozhoduje tento orgán obce.“ Usnesení zastupitelstva zde má deklaratorní účinek
vzhledem k existenci určité právní skutečnosti a staví tak najisto, zda tato skutečnost je
rozhodná pro možnou účast zastupitele obce při projednávání a rozhodování dané záležitosti.
Předloženým návrhem zákona se uvedená věta z cit. ustanovení zákona o obcích
obdobně doplňuje i do zákona o střetu zájmů a do zákona o krajích. Cílem této úpravy je
sjednocení režimu zjišťování existence střetu zájmů u členů zastupitelstev obcí i zastupitelstev
krajů, jakož i u veřejných funkcionářů spadajících pod působnost zákona o střetu zájmů.
Přijetím této úpravy současně dojde k posílení právní jistoty při podezření ze střetu zájmů.
Dopady návrhu zákona na státní rozpočet, na rozpočty krajů a obcí
Návrh zákona nemá žádné dopady do státního rozpočtu, ani do rozpočtů krajů a obcí.
Soulad s ústavním pořádkem a s mezinárodními smlouvami podle čl. 10 Ústavy ČR
Návrh zákona odpovídá ústavnímu pořádku, když vychází z ústavních norem, podle
nichž lze státní, resp. vůbec veřejnou moc, uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby,
které stanoví zákon (čl. 2 odst. 3 Ústavy, čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod).
Směřuje též k nastolení rovných podmínek při výkonu práva občanů podílet se na
správě veřejných věcí, resp. výkonu jednotlivých veřejných funkcí (čl. 21 odst. 1 a 4
Listiny) bez ohledu na to, zda jde o funkci člena zastupitelstva obce či kraje, anebo o
veřejné funkce v orgánech, na něž se vztahuje zákon o střetu zájmů.

Návrh zákona neodporuje ani mezinárodním smlouvám podle čl. 10 Ústavy ČR,
kterými je Česká republika vázána. Návrh respektuje zásadu rovnosti mezi muži a ženami.

Zvláštní část
K čl. I
Do ustanovení § 8 odst. 2 zákona o střetu zájmů se doplňuje věta, podle níž o tom, zda
existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování záležitosti, kvůli níž by mohl být
veřejný funkcionář ve střetu zájmů, rozhoduje orgán, před nímž tento funkcionář činí
prohlášení o osobním zájmu.
K čl. II
Do ustanovení § 34 odst. 3 zákona o krajích se doplňuje věta, podle níž o tom, zda
existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování záležitosti, kvůli níž by mohl být
člen zastupitelstva kraje ve střetu zájmů, rozhoduje orgán, který má danou záležitost
projednávat a jemuž tento zastupitel sděluje skutečnost, kvůli níž by mohl být ve střetu zájmů.
K čl. III
Účinnost zákona se navrhuje k 1. lednu 2012.

V Praze dne 14. února 2011
Ivan Ohlídal v. r.
Hana Orgoníková v. r.
Pavel Ploc v. r.
František Novosad v. r.
Jiří Petrů v. r.
Roman Sklenák v. r.
Ladislav Šincl v. r.

