
IV. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do zkráceného meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra spravedlnosti 

dne 2. listopadu 2016, s termínem dodání stanovisek do 9. listopadu 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 

vnitra 

Zásadní připomínky: 

K § 2: 

1. Podle § 12 odst. 6 vládního 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), stanovuje strukturu a formát 

oznámení Ministerstvo spravedlnosti vyhláškou. Tomu však navržená 

podoba vyhlášky neodpovídá, neboť ohledně formátu pouze bez 

dalšího určuje, že bude zveřejněn na internetových stránkách 

Ministerstva spravedlnosti. Dále se již návrh věnuje pouze úpravě 

struktury oznámení, i ta by však měla být zveřejněna na internetu 

(není přitom zřejmé, co by mělo být zveřejněno). Takové řešení je dle 

našeho názoru v rozporu s navrhovaným zněním zákona, a tedy 

požadujeme, aby byl text vyhlášky doplněn především o úpravu 

formátu oznámení podle § 9 až 11 návrhu zákona.  Připomínáme, že 

v původní podobě sněmovního tisku č. 564 byla v konceptu předmětné 

vyhlášky struktura oznámení stanovena v příloze.  

 

 

 

 

2. Návrh zákona předpokládá, že oznámení bude podáváno elektronicky, 

 

 

1. Nevyhověno 

Ustanovení § 2 návrhu vyhlášky bylo v souladu 

s připomínkou upraveno a nově zní takto: 

„§ 2 

Formát oznámení 

 

Ministerstvo spravedlnosti zveřejní na svých 

internetových stránkách předepsaný elektronický 

formulář pro podávání oznámení podle § 1.“ 

 

Do odůvodnění návrhu vyhlášky bylo doplněno, že 

elektronický formulář je ve formátu PDF. 

 

Připomínkové místo s novým zněním § 2 návrhu 

vyhlášky nesouhlasí (formát oznámení i nadále 

není ve vyhlášce nijak upraven). 

 

 

2. Vysvětleno 
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s výjimkou soudců, kteří ho budou podávat v listinné podobě, přičemž 

i v tomto případě by měl formát a strukturu příslušného formuláře 

stanovit prováděcí právní předpis. Pokládáme přitom za vhodné 

upravit obě tyto varianty v nyní navrhované vyhlášce. 

3. Dále připomínáme, že datové formáty dokumentů by měly být v 

souladu s § 23 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu 

spisové služby, ve znění pozdějších předpisů. Tento požadavek je 

uplatňován z důvodu provádění následného skartačního řízení u 

elektronických oznámení vytvořených na základě předloženého 

návrhu vyhlášky. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.    

 

 

 

K§ 3 odst. 3 písm. f) a odst. 4 písm. f) 

 Návrh zákona v § 10 nijak nerozlišuje motorové vozidlo jako 

zvláštní kategorii movitých věcí, které je nutné uvést v oznámení. 

Domníváme se tedy, že navrhovaná vyhláška překračuje meze dané 

zákonem, který provádí, neboť ten ve znění schválených pozměňovacích 

návrhů předpokládá oznamování movitých věcí určených jen podle druhu. 

Navrhujeme tedy tato ustanovení úplně vypustit. 

 Navíc zde není logický důvod, proč vytvořit kategorii pouze pro 

motorová vozidla, ale ne již pro ostatní dopravní prostředky (plavidla, 

letadla apod.), zvláště když má velká část z těchto nezahrnutých 

dopravních prostředků výrazně vyšší hodnotu než motorová vozidla a jsou 

též evidována ve zvláštních evidencích.   

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

 

 

 

 

 

 

 

Navrhovaná vyhláška se vztahuje i na soudce. 

Rozsah oznamovaných skutečností se shoduje u 

soudců a ostatních veřejných funkcionářů a není 

důvod stanovit odlišný formulář pro soudce.  

 

Forma formuláře je pro všechny funkcionáře (tj. i 

pro soudce) shodná, liší se pouze forma podávání. 

Elektronický formulář nevylučuje jeho zaslání v 

listinné podobě. Soudci podávají oznámení v 

listinné podobě a ostatní veřejní funkcionáři 

elektronicky. Jediný rozdíl mezi soudci a ostatními 

veřejnými funkcionáři je pouze ve způsobu 

odeslání formuláře. 

 

Částečně vyhověno 

(vyhověno v části týkající se doplnění způsobu 

specifikace silničního vozidla, v ostatním 

nevyhověno)  

 

Požadovaný údaj je důležitý pro výkon kontrolního 

oprávnění evidenčního orgánu podle § 14c odst. 6 

ve spojení s § 13 odst. 7 zákona o střetu zájmů (ve 

znění sněmovního tisku č. 564). Evidenční orgán 

pouze porovnává, zda údaje obsažené v oznámení 

odpovídají údajům, které jsou evidenčnímu orgánu 

k dispozici prostřednictvím ustanovení § 14c (ve 

znění sněmovního tisku č. 564), tj. evidenční orgán 

si tyto údaje nemá sám obstarávat. 

Z ustanovení § 14c odst. 6 písm. a) vyplývá, že 

evidenční orgán je oprávněn požadovat údaje 

z centrálního registru silničních vozidel.  Zákon o 

střetu zájmů tedy předpokládá, že identifikace 

silničního vozidla bude evidenčnímu orgánu 

k dispozici. 
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Doporučující připomínka: 

K § 3 odst. 1 písm. c) a d): 

 Podle § 17 odst. 1 zákona č. 300/2008Sb., o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů, doručuje orgán veřejné moci 

přednostně prostřednictvím datové schránky, má-li ji adresát zřízenou. 

Doporučujeme tedy předmětná ustanovení přepracovat tak, aby adresa pro 

doručování elektronické pošty (obyčejný email) byla pouze alternativou 

pro případ, že veřejný funkcionář nemá datovou schránku.  

 

Evidenční orgán má tedy v rámci své činnosti 

kontrolovat obsahovou stránku oznámení, tj. 

kontrolovat údaje poskytnuté veřejnými 

funkcionáři. 

Kategorie silničních vozidel je vytvořena 

s ohledem na skutečnost, že evidenční orgán má 

přístup do registru silničních vozidel. Ze zákona o 

střetu zájmů přístup do registru plavidel nebo 

letadel evidenčnímu orgánu nevyplývá. 

 

V průběhu vypořádání připomínkové místo uvedlo, 

že v navrhované vyhlášce není specifikováno, jak 

má být vozidlo identifikováno.  

 

Identifikací se rozumí VIN. Předmětná ustanovení 

byla přeformulována a nově zní takto: 

 

„f) identifikační číslo silničního vozidla (VIN).“ 

 

Údaj o identifikaci silničního vozidla bude uveden 

v neveřejné části registru oznámení a nebude tak 

veřejnosti přístupný. Tento údaj bude mít stejný 

režim jako údaje uvedené v ustanovení § 14b odst. 

1 zákona o střetu zájmů ve znění sněmovního tisku 

č. 564. 

 

Vyhověno 

Předmětné ustanovení bylo přeformulováno tak, že 

adresa pro doručování elektronické pošty je pouze 

alternativou pro případ, že veřejný funkcionář 

nemá zřízenou datovou schránku. 

 

Připomínkové místo svou připomínku v průběhu 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAGNJ8D3T)



Stránka 4 (celkem 13) 

 vypořádání upravilo. Údaj o datové schránce je 

dynamický (může být proměnlivý) a za jeho 

aktuálnost neodpovídá veřejný funkcionář stejným 

způsobem jako u adresy emailu. Zda má datovou 

schránku zřízenu a zpřístupněnu (viz § 11 zákona 

č. 300/2008 Sb.) stejně musí ověřit evidenční 

orgán.  

 

V souladu s připomínkou bylo příslušné 

ustanovení přeformulováno a nově zní: 

 

„c) adresu elektronické pošty, nemá-li zřízenu a 

zpřístupněnu datovou schránku,“. 

Ministerstvo 

školství, 

mládeže a 

tělovýchovy 

Zásadní připomínka:   

1. K § 1, § 2 a k § 3 návrhu: 

V § 12 odst. 6 návrhu novely zákona o střetu zájmů (sněmovní tisk č. 564) 

zní příslušné zmocnění takto: „6) Oznámení se podávají ve struktuře a 

formátu, kterou stanoví Ministerstvo spravedlnosti vyhláškou.“.  

Návrh vyhlášky však stanoví spíše výčet, resp. obsah oznámení, nikoliv 

strukturu a formát. Z toho lze vyvodit, že zmocnění není naplněno.  

Kromě toho zákonem dané zmocnění nelze naplnit tím, že dojde 

k uveřejnění požadovaných údajů na webu. To má být uvedeno přímo ve 

vyhlášce.   

Pokud je úmyslem předkladatele případně v návrhu vyhlášky upravit něco 

jiného, pak vzhledem k tomu, že návrh novely zákona je dosud 

v legislativním procesu, navrhujeme spíše úpravu zmocnění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Částečně vyhověno 

 

Bez rozporu. Po projednání věci byla připomínka 

změněna připomínkovým místem na 

doporučující. 

 

Ustanovení § 2 návrhu vyhlášky nově zní: 

 

„§ 2 

Formát oznámení 

 

Ministerstvo spravedlnosti zveřejní na svých 

internetových stránkách předepsaný elektronický 

formulář pro podávání oznámení podle § 1.“ 

 

Do odůvodnění návrhu vyhlášky bylo doplněno, že 

elektronický formulář je ve formátu PDF. 

 

Ustanovení § 3 návrhu vyhlášky pak stanoví 
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Doporučující připomínka: 

K § 3 odst. 1 návrhu: 

Pro vyjasnění textu doporučujeme za „§ 1“ doplnit slovo „vyhlášky“.   

strukturu oznámení, tj. základní obsahové 

náležitosti jednotlivých oznámení. 

 

 

 

Nevyhověno 

Odpovídá čl. 45 odst. 1 Legislativních pravidel 

vlády. 

Úřad pro 

ochranu 

osobních 

údajů 

Doporučující připomínky: 

 

K důvodové zprávě nebo odůvodnění 

1. Část 5 obecné části důvodové zprávy nebo odůvodnění, zhodnocení 

dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů (dále jen „DPIA“), je nezbytné přepracovat. 

 

Odůvodnění: 

DPIA odkazuje na sněmovní tisk č. 564, aniž by byl uveden přesný odkaz. 

Vhodnějším řešením je DPIA z novely recipovat do odůvodnění vyhlášky. 

 

 

K jednotlivým ustanovením 

2. Nadpis vyhlášky zní: „kterou se stanoví náležitosti oznámení osobním 

zájmu, oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech 

a závazcích“. 

 

Odůvodnění: 

Nadpis vyhlášky nemusí přejímat dikci § 12 odst. 6: „Oznámení se 

podávají ve struktuře a formátu, kterou stanoví Ministerstvo spravedlnosti 

vyhláškou. Soudci podávají oznámení na formuláři, jehož strukturu a 

formát stanoví Ministerstvo spravedlnosti vyhláškou.“ Slova „struktura a 

formát“ lze zjednodušit na „náležitosti“. 

 

Co se týká oznámení „podle zákona“, za vhodnější je nutno považovat 

 

 

 

1. Vysvětleno 

Dopady navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně 

soukromí a osobních údajů byly podrobně 

zhodnoceny v rámci novely zákona o střetu zájmů 

(sněmovní tisk č. 564) a jsou součástí důvodové 

zprávy k novele zákona o střetu zájmů. S ohledem 

na tuto skutečnost nepovažujeme za nutné, aby 

toto zhodnocení bylo rovněž uvedeno 

v odůvodnění k návrhu vyhlášky.  

 

2. Nevyhověno 

Navržený název lépe odpovídá zmocňovacímu 

ustanovení. 
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výčet všech 4 druhů. 

 

3. Ustanovení § 1 se zrušuje. 

 

Odůvodnění: 

Nejedná se o právní normu, ale o pouhou informaci. Ta patří do 

odůvodnění, nikoliv do normativního textu. 

 

4. Ustanovení § 3 je nezbytné rozdělit do 5 paragrafů. 

 

Odůvodnění: 

Z hlediska přehlednosti by mělo existovat obecné ustanovení a ustanovení 

pro každé oznámení zvlášť, opatřené výstižným nadpisem – slovním, 

nikoliv odkazem. Náležitosti oznámení o majetku podle § 10 odst. 1 písm. 

a) a písmene b) je vhodné sloučit, stejně tak § 3 odst. 5 až 7. 

 

5. V § 3 odst. 1 písm. a) a odstavec 5, 6 a 7 písm. b) se slova „, popřípadě 

jména a příjmení“ zrušují. 

 

Odůvodnění: 

Podle § 77 odst. 1 NOZ je příjmení součástí jména. Uvádění této kategorie 

osobního údaje je tedy nadbytečné. 

 

6. V § 3 odst. 1 se písmeno b) zrušuje. 

 

Odůvodnění: 

Neodůvodněný identifikátor. Pro řádnou identifikaci veřejného 

funkcionáře plně postačí uvést pro kterou veřejnoprávní korporaci působí 

a v jaké funkci. 

 

7. V § 3 odst. 2 písm. b), c) a i), odstavec 3 písm. c) a odstavec 5, 6 a 7 

písm. b) se slova „obchodní firmu nebo název“ nahrazují slovem „jméno“. 

 

Odůvodnění: 

 

 

3. Nevyhověno 

Ustanovení § 1 návrhu vyhlášky vymezuje 

předmět úpravy. 

 

 

 

4. Částečně akceptováno 

 

 

 

 

 

 

 

5. Nevyhověno 

Terminologie odpovídá zákonu o střetu zájmů ve 

znění sněmovního tisku č. 564. 

 

 

 

 

6. Nevyhověno 

Uvedení data a místa narození veřejného 

funkcionáře vyplývá z ustanovení § 13 odst. 2 

zákona o střetu zájmů ve znění sněmovního tisku 

č. 564. 

 

 

7. Nevyhověno 

Terminologie odpovídá zákonu o střetu zájmů ve 

znění sněmovního tisku č. 564. 
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Byť zákon uvádí dikci, kterou se navrhuje převzít do vyhlášky, je nutno 

vycházet z toho, že podle § 423 odst. NOZ: „Obchodní firma je jméno, pod 

kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podnikatel nesmí mít 

víc obchodních firem.“ Je tedy zjevné, že obchodní firma je jméno a že tedy 

pojem „jméno“ automaticky zahrnuje i firmu. Podle § 132 odst. 1 NOZ: 

„Jménem právnické osoby je její název.“ Je tedy zjevné, že název je jméno 

a že tedy pojem „jméno“ automaticky zahrnuje i název. 

 

8. V § 3 odst. 2 písm. e) se slovo „nebo název“ zrušuje. 

 

Odůvodnění: 

Vizte výše. 

 

9. V § 3 odst. 2 se písmeno f) zrušuje. 

 

Odůvodnění: 

Zákon nic takového neukládá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Nevyhověno 

Terminologie odpovídá zákonu o střetu zájmů. 

 

 

 

9. Vyhověno 

 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

 

Ministerstvo 

kultury 

K § 3 odst. 2 

Text vyhlášky by měl být formulován v souladu s terminologií zákona č. 

231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o 

změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 46/2000 

Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně 

některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

Ustanovení § 3 odst. 2 písm. g) lze ponechat v navrženém znění, neboť 

zřejmě cílí na zjištění, zda je veřejný funkcionář sám, tj. jako fyzická 

osoba, provozovatelem rozhlasového nebo televizního vysílání nebo 

vydavatelem periodického tisku.  

 

Formulace ustanovení § 3 odst. 2 písm. h) je však poněkud problematická, 

neboť zákon č. 231/2001 Sb., ani zákon č. 46/2000 Sb. nepoužívají pojem 

Vysvětleno 

 

Ustanovení § 3 odst. 2 písm. h) návrhu vyhlášky 

navrhujeme ponechat v navrženém znění. 

 

Předmětné ustanovení cílí pouze na zjištění, zda 

samotný veřejný funkcionář (tj. jako fyzická 

osoba) je provozovatelem rozhlasového nebo 

televizního vysílání nebo vydavatelem 

periodického tisku, anebo je veřejný funkcionář 

společníkem, členem nebo ovládající osobou 

právnické osoby, která je provozovatelem 

rozhlasového nebo televizního vysílání nebo 

vydavatelem periodického tisku. 
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„způsob provozování rozhlasového nebo televizního vysílání“, resp. 

„způsob vydávání periodického tisku“. Je-li účelem navrženého ustanovení 

uvést bližší informace o rozhlasovém a televizním vysílání, jehož je 

veřejný funkcionář provozovatelem (tj. zejména o názvu programu a jeho 

šíření), nebo o periodickém tisku, jehož je vydavatelem, doporučujeme 

jeho formulaci upravit v tomto smyslu. Také je možno v písm. h) stanovit 

povinnost veřejného funkcionáře (který splňuje podmínku podle § 3 odst. 2 

písm. g) návrhu vyhlášky) připojit k oznámení odkaz na oprávnění k 

provozování rozhlasového nebo televizního vysílání, udělené Radou pro 

rozhlasové a televizní vysílání, resp. na potvrzení o evidenci periodického 

tisku, vydané Ministerstvem kultury. V tomto oprávnění (licenci) k 

provozování vysílání, resp. v potvrzení o evidenci periodického tisku jsou 

uvedeny podrobné informace o vysílání nebo periodickém tisku.   

 

K § 3 odst. 4 

V § 3 odst. 4 písm. b) navrhujeme nahradit slovo „eminentova“ slovem 

„eminenta“. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

Příslušné ustanovení bylo v návaznosti na 

připomínku uplatněnou jiným připomínkovým 

místem vypuštěno. 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhověno 

Návrh vyhlášky byl v souladu s připomínkou 

upraven. 

Ministerstvo 

životního 

prostředí 

 

Doporučujeme, aby účinnost předmětné vyhlášky, uvedená v ustanovení § 

4, byla stanovena shodně s účinností novely zákona o střetu zájmů (č. j. 

předkladatele 742/2015-OKK), jež doposud neprošla legislativním 

procesem. 

Vyhověno 
 

 

Ministerstvo 

práce a 

sociálních věcí 

 

K § 4  

Účinnost vyhlášky je nutno navázat na novelu zákona o střetu zájmů (ST 

564), která je v současné době projednávána v Poslanecké sněmovně a má 

předpokládanou účinnost k 1 lednu 2017. 

Doporučujeme alespoň doplnit odůvodnění k § 4 návrhu vyhlášky, aby 

byla zřejmá návaznost navržené účinnosti vyhlášky na sněmovní tisk č. 

564. 

Vyhověno 

Úřad vlády – 

místopředseda 

vlády pro 

vědu, výzkum 

a inovace  

Doporučujeme v předkládací zprávě uvést, zda nebude v případě přijetí 

novely zákona o střetu zájmů ve znění schváleném Senátem nutné upravit 

předkládaný návrh vyhlášky. 

Nevyhověno 

 

V případě přijetí novely zákona o střetu zájmů ve 

znění schváleném Senátem nebude nutné měnit 

předkládaný návrh vyhlášky. 
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Odbor 

kompatibility 

Úřadu vlády 

Po stránce formální: 

Předkladatel splnil formální náležitosti týkající se vykazování slučitelnosti 

s právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády, v 

platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o 

Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních 

závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, v 

platném znění. 

 

Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

Předmět návrhu není právem EU přímo upraven. 

 

Připomínky a návrhy změn: 

Odbor kompatibility žádné nevznáší. 

 

Závěr: 

Návrh vyhlášky právo EU přímo neimplementuje a není s právem EU 

v rozporu. 
 

 

Asociace 

krajů ČR 

1. Připomínka 

V § 1 se za slova „§ 9 až 11“ vkládají slova „a § 12 odst. 4“. 

Odůvodnění: 

Navržená změna reflektuje skutečnost, že veřejní funkcionáři jsou povinni 

činit jednak oznámení uvedená v § 9 až 11 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu 

zájmů, ve znění pozdějších předpis (dále jen „zákon o střetu zájmů“), tak i 

„negativní“ oznámení o tom, že skutečnosti vymezené v § 9 až 11 zákona o 

střetu zájmů nenastaly, a to podle nově navrženého znění § 12 odst. 4 - čl. 

I, bod 38 návrhu (nyní § 12 odst. 2 zákona o střetu zájmů). Navržená 

změna rovněž odpovídá návrhu novely zákona o střetu zájmů; k tomu srov. 

např. čl. I. bod. 9, bod 39, bod 44 a bod 49 návrhu. 

 

1. Nevyhověno 

Výčet jednotlivých druhů oznámení je uveden v 

§ 7 zákona o střetu zájmů. Konktrétně se jedná o 

oznámení o osobním zájmu (§ 8), oznámení o 

činnostech (§ 9), oznámení o majetku (§ 10) a 

oznámení o příjmech a závazcích (§ 11). Tzv. 

negativní oznámení (viz § 12 odst. 4 zákona o 

střetu zájmů ve znění sněmovního tisku č. 564) 

nepředstavuje další druh oznámení, a proto není 

uveden v § 1 návrhu vyhlášky. 

 

Povinnost podávat oznámení podle § 9 až 11 

zákona o střetu zájmů se vztahuje na celou dobu 

výkonu funkce veřejného funkcionáře (tzv. 

průběžné oznámení), k okamžiku ukončení výkonu 
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2. Připomínka 

V § 3 odst. 7 písm. a) se za slova „za které se oznámení podává“, 

vkládají slova „nebo ke dni ukončení výkonu funkce,“. Příp. nově 

naformulovat celé znění písm. a). 

Odůvodnění: 

Navržená změna reflektuje skutečnost, že veřejní funkcionáři jsou povinni 

podávat příslušná oznámení také při ukončení výkonu funkce podle 

navrženého znění § 12 odst. 3 zákona o střetu zájmů (čl. I, bod 38 návrhu). 

Uvedené ustanovení rovněž stanoví, že oznámení při ukončení výkonu 

funkce se podává podle stavu ke dni ukončení výkonu funkce. Této 

skutečnosti však neodpovídá § 3 odst. 7 písm. a) návrhu vyhlášky, který 

počítá jen s tím, že se oznámení o výši nesplacených závazků podává podle 

stavu ke dni 31. prosinci kalendářního roku. 

 

 

3. Připomínka 

V § 3 odst. 4 písm. b) se slovo „emitentova“ nahrazuje slovem 

„emitenta“. 

Odůvodnění: 

Jedná se o zjevný překlep. 

4. Připomínka 

V § 3 odst. 2 písm. g), h) a i) rozšířit o provozování elektronické 

takové funkce (tzv. výstupní oznámení) a nově 

také na začátek výkonu funkce veřejného 

funkcionáře (tzv. vstupní oznámení). Oznámení o 

skutečnostech podle § 9 až 11 zákona o střetu 

zájmů podává veřejný funkcionář podle § 12 odst. 

4 zákona i tehdy, jestliže k těmto skutečnostem 

nedojde (tzv. negativní oznámení).  

 

 

 

2. Vyhověno 

Předmětné ustanovení bylo v souladu 

s připomínkou upraveno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vyhověno 

Návrh vyhlášky byl v souladu s připomínkou 

upraven. 

 

 

 

4. Nevyhověno 

Zákon o střetu zájmů ve znění sněmovního tisku č. 
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komunikace. 

 

Odůvodnění: 

Jedná se sice o hodně široký pojem, ale prostřednictvím internetu se šíří 

množství soukromé komunikace i periodiky. 
 

5. Připomínka 

Název vyhlášky by měl znít – „Vyhláška o stanovení struktury a 

formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů“ nebo „Vyhláška o 

struktuře a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů“. 

 

Odůvodnění: 

Jedná se o novou vyhlášku, nikoliv o novelu vyhlášky, měl by tedy být její 

nadpis  v souladu s čl. 33 odst. 1 písm. a) Legislativních pravidel vlády. 

 
6. Připomínka 

Dle příslušného zákonného zmocnění i dle samotného názvu vyhlášky 

má být stanovena struktura a formát pro podávání oznámení, 

samotná vyhláška však stanoví pouze strukturu, nikoliv formát. 

 

Odůvodnění: 

Na formát je pouze odkazováno na stránky Ministerstva spravedlnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Připomínka 

564 upravuje pouze provozování rozhlasového 

nebo televizního vysílání nebo vydávání 

periodického tisku. 

 

 

 

 

5. Vyhověno  
Název vyhlášky byl v souladu s připomínkou 

upraven. 

 

 

 

 

 

 

6. Vyhověno 

Oznámení se podávají na předepsaném 

elektronickém formuláři. 

 

Ustanovení § 2 návrhu vyhlášky nově zní: 

 

„§ 2 

Formát oznámení 

 

Ministerstvo spravedlnosti zveřejní na svých 

internetových stránkách předepsaný elektronický 

formulář pro podávání oznámení podle § 1.“ 

 

Do odůvodnění návrhu vyhlášky bylo doplněno, že 

elektronický formulář je ve formátu PDF. 

 

 

7. Vyhověno 
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Lze pokládat za zbytečné členění vyhlášky na části. 

 

Odůvodnění: 

Nejedná se o rozsáhlou právní úpravu (pouze 4 paragrafy). 

Postačilo by opatřit paragrafy nadpisy podle hlavy II  čl. 30 Legislativních 

pravidel vlády. 

  

8. Připomínka 

Zůstává zachováno zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu 

pro Ministerstvo spravedlnosti v zákoně o střetu zájmů zachováno. 

 

Odůvodnění: 

V bodu 1 obecné části odůvodnění se v prvním odstavci uvádí, že novelou 

zákona o střetu zájmů (sněmovní tisk č. 564) se zrušuje dosavadní  

prováděcí vyhláška č. 578/2006 Sb. Zmocnění k vydání prováděcího 

právního předpisu je přitom pro Ministerstvo spravedlnosti v zákoně o 

střetu zájmů zachováno. V souvislosti s tím je nutno upozornit na čl. 39 

odst. 5 větu druhou Legislativních pravidel vlády. Jak z  tohoto ustanovení  

vyplývá,  lze zákonem celou vyhlášku zrušit, ruší-li se zároveň zmocnění k 

jejímu vydání.  

Návrh vyhlášky byl v souladu s připomínkou 

upraven. 

 

 

 

 

 

8. Vysvětleno 

Předmětná pasáž odůvodnění byla částečně 

upravena. 

 

S ohledem na plnou elektronizaci vedení registru 

oznámení a povinnost podávat jednotlivá 

oznámení výhradně elektronicky (kromě soudců) 

je nezbytné stanovit zcela novou strukturu a formát 

oznámení. 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

souhlasí. 

 

Ministerstvo 

financí 

bez připomínek  

Ministerstvo 

dopravy 

bez připomínek  

Ministerstvo 

obrany 

 

bez připomínek  

Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj 

bez připomínek  

Ministerstvo 

průmyslu a 

bez připomínek  
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obchodu 

Ministerstvo 

zahraničních 

věcí 

bez připomínek  

Ministerstvo 

zdravotnictví 

bez připomínek  

Ministerstvo 

zemědělství 

bez připomínek  

Úřad vlády – 

Vedoucí 

Úřadu vlády 

bez připomínek  

Svaz měst a 

obcí 

bez připomínek  
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