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USNESENÍ
ústavně právního výboru
ze 46. schůze
dne 8. září 2004
Návrh poslanců Miloslava Kaly, Svatopluka Karáska, Bohuslava Sobotky, Ladislava Šustra a
dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních
souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu
zájmů), ve znění pozdějších předpisů (tisk 550)
___________________________________________________________________________

Po vyjádření navrhovatele Ing. Miloslava Kaly, zpravodajské zprávě posl. JUDr.
Stanislava Křečka a po rozpravě
ústavně právní výbor
I.

d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh schválila,

II.

d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala k tomuto návrhu zákona
tyto změny a doplňky:
1. k čl. I, bodu 1
v § 1 odst. 1 se za slovem „Prahy“ spojka „a“ nahrazuje čárkou a za slova
„s rozšířenou působností“ se vkládají slova „a městských částí Prahy, které
vykonávají působnost obcí s rozšířenou působností“,
2. k čl. I, bodu 2
v § 2 odst. 1 písmeno a) se za slovo „senátora“ vkládají slova „nebo člena vlády a
vedoucího ústředního správního úřadu“,
3. k čl. I, za bod 8 se vkládá nový bod 9, který zní:
„9. V § 6 odst. 1 se za slovo „funkcionář“ vkládají slova „s výjimkou
neuvolněného člena zastupitelstva kraje či obce“ a na konec odstavce se doplňuje
věta: „Oznámení o příjmech a darech se podává i tehdy, jestliže veřejný funkcionář
neobdržel žádný příjem či dar podléhající oznamovací povinnosti.“ “,


ostatní body se přečíslují
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4. k čl. I, za dosavadní bod 12 se vkládá nový bod 13, který zní:
„13. V § 8 odst. 2 se na konci doplňuje věta: „Pokud tento zákon nestanoví jinak,
použije se na přístup do evidence zákon o svobodném přístupu k informacím.“.“,
5. k čl. I, za dosavadní bod 31 se vkládá nový bod 32, který zní:
„32. V § 11 odst. 6 se poslední věta „Toto rozhodnutí je konečné.“ nahrazuje větou
„Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat.“,
6. k čl. I, za dosavadní bod 34 se vkládá nový bod 35, který zní:
„35. V § 11 se doplňuje odst. 11, který zní:
„(11) Řízení podle tohoto zákona lze zahájit do 2 let od porušení povinnosti dané
tímto zákonem. Na řízení se použije správní řád, nestanoví-li tento zákon jinak.“.“,
7. za čl. II se vkládají nové čl. III a IV, které znějí:
„Čl. III
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o volbách do zastupitelstev obcí
Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
ve znění zákona č. 230/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb. se mění takto:
V § 5 se vkládá nový odstavec 5, který zní:
„(5) Funkce člena zastupitelstva obce, města, územně členěného statutárního města,
hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části je neslučitelná s funkcí
statutárního orgánu rozpočtové organizace obce, osoby oprávněné jednat za
organizační složku obce a strážníka obecní policie. Neslučitelnost je dána vůči
zastupitelstvu, které příslušnou příspěvkovou organizaci, organizační složku nebo
obecní policii zřídilo.“
Čl. IV
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o volbách do zastupitelstev krajů
Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů ve znění zákona č. 273/2001
Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb. se mění
takto:
V § 5 se vkládá nový odstavec 5, který zní:
„(5) Funkce člena zastupitelstva kraje je neslučitelná s funkcí statutárního orgánu
rozpočtové organizace kraje, osoby oprávněné jednat za organizační složku kraje.
Neslučitelnost je dána vůči zastupitelstvu, které příslušnou příspěvkovou organizaci
nebo organizační složku zřídilo.“ “,


dosavadní čl. III se označuje jako čl. V
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8. k dosavadnímu čl. III
slova „1. ledna 2005“ se nahrazují slovy „1. března 2005“,

III.

p o v ě ř u j e p ředsedkyni výboru, aby toto usnesení předložila předsedovi Poslanecké
sněmovny Parlamentu,

IV.

z m o c ň u j e zpravodaje výboru, aby ve schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu
o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona ve schůzi ústavně právního výboru,

V.

z m o c ň u j e zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře
Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.

JUDr. Stanislav KŘEČEK v. r.
zpravodaj výboru

Ladislav MLČÁK v. r.
ověřovatel výboru

JUDr. Vlasta PARKANOVÁ v. r.
předsedkyně výboru

