
STANOVISKO VLÁDY 

 

k návrhu poslankyně Věry Kovářové na vydání zákona, kterým se mění zákon 

č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 

č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů 

(sněmovní tisk č. 556) 

 

Vláda na své schůzi dne 20. srpna 2015 projednala a posoudila návrh zákona, 

kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, 

a zákon č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších 

předpisů, a zaujala k němu nesouhlasné stanovisko. 

 

Vláda sice obecně vítá podněty, jejichž cílem je zpřesnění podmínek pro výkon 

veřejné funkce podle zákona o střetu zájmů, navrhovaný zákon nicméně považuje 

za nedostatečný, a to zejména z těchto důvodů:  

 

1. Vláda upozorňuje, že předmět úpravy poslaneckého návrhu zákona je obsažen 

již ve vládním návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu 

zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk  

č. 564), který vláda schválila dne 29. července 2015 a který představuje 

komplexní právní úpravu regulující podobu oznámení a jejich podávání veřejným 

funkcionářem, jednotný evidenční orgán, nové pojetí registru oznámení jako 

informačního systému veřejné správy a další související otázky. 

 

2. Návrh zákona řeší pouze postavení vedoucího Kanceláře prezidenta republiky, 

a nikoli již vedoucího Kanceláře Poslanecké sněmovny či vedoucího Kanceláře 

Senátu. Vláda je toho názoru, že je zcela nevhodné, aby tyto osoby s obdobným 

postavením byly v jednom případě zákonem výslovně upraveny a v dalších 

nikoli. 

 

3. Vláda nepovažuje za vhodné, aby odbor legislativy a práva Kanceláře prezidenta 

republiky byl evidenčním orgánem podle § 14 zákona o střetu zájmů, neboť 

jde o vnitřní útvar Kanceláře prezidenta republiky, jehož působnost není na rozdíl 

od ostatních evidenčních orgánů uvedených v § 14 odst. 1 zákona o střetu zájmů 
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zřízena zákonem nebo na základě zákona, nýbrž pouze na základě vnitřních 

předpisů Kanceláře prezidenta republiky. V této souvislosti vláda upozorňuje, 

že vládní návrh novely zákona o střetu zájmů napříště počítá s jednotným 

evidenčním orgánem podle tohoto zákona, kterým bude Ministerstvo 

spravedlnosti. 

 

4. Vláda nepovažuje za přiměřené, aby v novém znění § 4 odst. 2 zákona 

o Kanceláři prezidenta republiky byly pro vedoucího Kanceláře prezidenta 

republiky stanoveny podmínky, které jsou obdobou § 60 odst. 1 zákona 

o soudech a soudcích, v němž jsou stanoveny přísné předpoklady pro funkci 

soudce a přísedícího. Funkci vedoucího Kanceláře prezidenta republiky však 

nelze dle názoru vlády srovnávat s postavením soudce a přísedícího, neboť 

jde spíše o funkci politicko-administrativní a kancelář podle zákona č. 114/1993 

Sb. zajišťuje především obstarávání věcí spojených s výkonem pravomocí, 

protokolárními povinnostmi a veřejnou činností prezidenta republiky. 

 

5. Vláda je rovněž toho názoru, že přechodná ustanovení uvedená v článku II 

předloženého návrhu zákona lze považovat za retroaktivní, neboť stanoví, v jaké 

lhůtě a komu má vedoucí Kanceláře prezidenta republiky podat oznámení             

o majetku za roky 2013 a 2014, přestože řádné lhůty pro podání oznámení podle 

zákona o střetu zájmů již pro oba zmíněné roky uplynuly a vedoucí Kanceláře 

prezidenta republiky by tato oznámení tedy podával duplicitně a zpětně. 
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