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            III. 

Odůvodnění 

I. Obecná část 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

Předkládaná vyhláška je zpracována v návaznosti na novelu zákona o střetu zájmů (sněmovní 

tisk č. 564). Touto novelou se, mimo jiné, zrušuje dosavadní prováděcí vyhláška Ministerstva 

spravedlnosti č. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláře pro podávání 

oznámení podle zákona o střetu zájmů. Zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu 

pro Ministerstvo spravedlnosti vyplývá z ustanovení § 12 odst. 6 zákona o střetu zájmů 

ve znění sněmovního tisku č. 564.  

 

Jedním z cílů novely zákona o střetu zájmů je zavedení plné elektronizace registru oznámení. 

V souladu s touto skutečností je nezbytné, aby na rozdíl od současného stavu, byla veškerá 

oznámení veřejných funkcionářů podávána výhradně elektronicky vyplněním struktury 

jednotlivých oznámení dostupných na internetových stránkách, na kterých bude provozován 

samotný registr oznámení. Výjimku z elektronického podávání oznámení tvoří soudci, kteří 

nebudou podávat oznámení elektronicky, nýbrž v listinné podobě. 

 

S ohledem na nutnost stanovit zcela novou strukturu a formát oznámení je v souladu 

se zákonným zmocněním zpracována nová vyhláška.  

 

Každý veřejný funkcionář je povinen v souladu se zákonem o střetu zájmů plnit řadu 

povinností, mezi které patří pravidelné podávání různých druhů oznámení. Jednotlivé druhy 

oznámení jsou vypočteny v ustanovení § 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). Oznámení o skutečnostech vyplývajících 

z ustanovení § 9 až 11 zákona o střetu zájmů podává veřejný funkcionář nebo osoba, která 

byla veřejným funkcionářem, evidenčnímu orgánu v elektronické podobě prostřednictvím 

registru oznámení, případně prostřednictvím datové schránky veřejného funkcionáře. Soudci 

podávají oznámení podle § 9 až 11 zákona o střetu zájmů písemně. 

 

Centrálním evidenčním orgánem se novelou zákona o střetu zájmů stává Ministerstvo 

spravedlnosti; to neplatí pro soudce, pro které bude evidenčním orgánem Nejvyšší soud. 

 

Povinnost podávat oznámení podle § 9 až 11 se vztahuje na celou dobu výkonu funkce 

veřejného funkcionáře (tzv. průběžné oznámení), k okamžiku ukončení výkonu 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). 

 

Předkládaná vyhláška stanoví základní obsahové náležitosti jednotlivých oznámení podle 

zákona o střetu zájmů, která budou veřejní funkcionáři vyplňovat a podávat evidenčnímu 
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orgánu. Jednotnou šablonu pro podávání oznámení podle zákona o střetu zájmů včetně její 

grafické podoby zveřejní Ministerstvo spravedlnosti na svých internetových stránkách.  

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 

je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání a souladu 

navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů 

Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 

Navrhovaná právní úprava navazuje na zákonné zmocnění vyplývající z § 12 odst. 6 zákona 

o střetu zájmů (ve znění sněmovního tisku č. 564). Ve zmocňovacím ustanovení je uvedeno, 

že se oznámení podávají ve struktuře a formátu, kterou stanoví Ministerstvo spravedlnosti 

vyhláškou. Navržená vyhláška je s tímto zmocněním v souladu. 

Návrhem vyhlášky není do právního řádu České republiky implementováno právo Evropské 

unie. Předpisy Evropské unie, judikatura soudních orgánů Evropské unie a obecné právní 

zásady práva Evropské unie se na danou problematiku nevztahují. 

3. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy 

na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České 

republiky, dále sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické 

skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením 

a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí 

Finanční a personální náklady spojené se zavedením centrálního elektronického registru 

oznámení a se sjednocením evidenčních orgánů nejsou přímo spojeny se samotnou vyhláškou, 

ale byly podrobně řešeny v rámci novely zákona o střetu zájmů (sněmovní tisk č. 564). 

Navrhovaná vyhláška tak nepředpokládá přímý dopad na státní rozpočet ani ostatní veřejné 

rozpočty. 

 

Sociální dopady, dopady na podnikatelské prostředí, na rodiny a dopady na specifické 

skupiny obyvatel a na životní prostředí návrh taktéž nevyvolává. 

4. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Navrhovaná právní úprava nemá dopad ve vztahu k zákazu diskriminace a nemá 

vliv na rovnost mužů a žen. 

5. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 

a osobních údajů 

Navrhovaná úprava je v souladu s ochranou soukromí a osobních údajů. Zhodnocení dopadů 

vytvoření centrálního elektronického registru oznámení ve vztahu k ochraně soukromí 

a osobních údajů bylo podrobně provedeno v rámci novely zákona o střetu zájmů (sněmovní 

tisk č. 564). 
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6. Zhodnocení korupčních rizik (CIA) 

Předložený prováděcí předpis nezavádí diskreci v rozhodování, v níž by mohla být korupční 

rizika spatřována. 

7. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 

Navrhovaná právní úprava nemá jakýkoliv dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 

8. Hodnocení dopadu regulace podle obecných zásad 

Na základě čl. 76 Legislativních pravidel vlády předseda Legislativní rady vlády udělil 

výjimku z povinnosti provést hodnocení dopadů regulace podle Obecných zásad u této 

vyhlášky (čj. 18522/2016-OVL ze dne 11. října 2016). 
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II. Zvláštní část 

 

K § 1:  

Ustanovení vymezuje předmět úpravy navrhované vyhlášky. Uvádí, že předmětem právní 

úpravy je stanovení struktury a formátu pro podávání oznámení podle zákona o střetu zájmů. 

Ustanovení tak navazuje na výslovné zákonné zmocnění, které je uvedeno v § 12 odst. 6 

zákona o střetu zájmů (ve znění sněmovního tisku č. 564). 

 

K § 2: 

Stanoví se, že Ministerstvo spravedlnosti uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup 

formulář pro podávání oznámení podle zákona o střetu zájmů. Elektronický formulář je ve 

formátu PDF nebo HTML.  

 

K § 3: 

V jednotlivých odstavcích ustanovení § 3 je uvedena struktura a výčet údajů, které budou 

obsahem jednotlivých oznámení podle zákona o střetu zájmů. Rozsah poskytovaných údajů, 

které bude veřejný funkcionář uvádět, je odvozen ze zákona o střetu zájmů (ve znění 

sněmovního tisku č. 564). Struktura jednotlivých oznámení obsahuje kromě toho další 

nezbytné údaje, jejichž potřeba sledování vyplývá zejména z cíle sledovaného zákonem 

o střetu zájmů, kterým je čistota veřejného života a vytvoření takového prostředí, které bude 

zmenšovat případná korupční rizika a povede k transparentnímu rozhodování veřejných 

funkcionářů a zvýšení jejich odpovědnosti za výkon svěřených činností pod tlakem veřejné 

kontroly a hrozbou sankčního postihu. Mimoto by bez těchto údajů ostatní sledované údaje 

neměly dostatečnou vypovídající hodnotu a neplnily by svůj účel, přičemž by byl podstatným 

způsobem ztížen výkon kontroly nad dodržováním povinností, které zákon o střetu zájmů 

veřejným funkcionářům ukládá; touto kontrolou je přitom pověřen evidenční orgán 

(§ 13 odst. 7 zákona o střetu zájmů). 

 

Obsahový základ struktury oznámení obsažené v § 3 předkládané vyhlášky je tedy tvořen 

údaji požadovanými samotným zákonem o střetu zájmů; důvody pro jejich zahrnutí 

lze tak hledat v důvodové zprávě k tomuto zákonu, resp. ke sněmovnímu tisku č. 564. 

Odůvodnění předkládané vyhlášky se tak zaměřuje na další údaje, jejichž sledování dotváří 

ve výše uvedeném smyslu celý systém detekce a postihu existujícího střetu osobních zájmů 

se zájmy, které jsou veřejní funkcionáři povinni z titulu své funkce prosazovat nebo hájit. 

Všechny tyto další nezbytné údaje budou uvedeny v neveřejné části registru oznámení 

a nebudou veřejnosti přístupné. Na tyto údaje tedy dopadá stejný režim jako na údaje uvedené 

v ustanovení § 14b odst. 1 zákona o střetu zájmů ve znění sněmovního tisku č. 564. 

 

Konkrétně se jedná o následující údaje: 

 

- Identifikace nemovité věci 

 

Byť tento údaj nelze nalézt ve výčtu dle § 10 odst. 3 zákona o střetu zájmů, samotný zákon 

(ve znění sněmovního tisku č. 564) počítá s tím, že jej evidenční orgán bude mít k dispozici, 

když v ustanovení § 14b odst. 1 písm. a) a b) stanoví, že z nahlížení veřejnosti do registru 

oznámení jsou vyloučeny údaje týkající se data a místa narození veřejného funkcionáře  

a identifikace nemovitých věcí. Tento údaj je důležitý také 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), včetně ověření toho, zda veřejný funkcionář skutečně 
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oznámil všechny své nemovité věci. V případě, že veřejný funkcionář v průběhu výkonu své 

funkce některou ze svých nemovitých věcí prodá, bude za pomoci tohoto údaje možné 

při podání dalšího oznámení spárovat konkrétní příjem z prodeje nemovité věci s touto věcí  

a ověřit, zda jeho výše (alespoň přibližně) odpovídá vykázané pořizovací ceně nemovité věci. 

Nemovitá věc bude identifikována za pomocí následujících údajů: 1) obec 2) katastrální 

území, kde se nemovitá věc nachází, 3) číslo listu vlastnictví, 4) parcelní číslo v případě 

pozemku a 5) číslo popisné resp. číslo evidenční v případě staveb, bytových jednotek 

a nebytových prostorů. 

 

- Cenné papíry 

 

Pouhá informace o tom, že veřejný funkcionář vlastní nějaké cenné papíry nemá z hlediska 

kontroly, k jejímuž výkonu je evidenční orgán povolán, dostatečnou vypovídající hodnotou. 

Je proto potřeba rovněž sledovat, kdo tyto cenné papíry vydal. Identifikace cenných papírů 

rovněž poslouží k tomu, aby při podání oznámení o příjmech bylo možné spárovat konkrétní 

příjem z převodu cenných papírů s cennými papíry oznámenými v rámci tzv. vstupního či 

průběžného oznámení. 

 

- Podíl v obchodní korporaci nepředstavovaný cenným papírem nebo 

zaknihovaným cenným papírem 

 

Rovněž v případě obchodních korporací nemá samotný údaj o vlastnictví podílu pro účely 

kontroly dostatečnou vypovídající hodnotu. I v tomto případě je potřebné dotčenou obchodní 

korporaci, ve které má veřejný funkcionář podíl, identifikovat, a určit velikost takového 

podílu. Tím se umožní evidenčnímu orgánu určit hodnotu podílu například na základě údajů 

o vlastním majetku obchodní korporace uvedených v účetní závěrce a ověřit, zda výše 

přiznaných příjmů z prodeje tohoto podílu (alespoň přibližně) odpovídá takto určené hodnotě. 

 

- Datum nabytí oznamovaného majetku 

 

Tento údaj má význam zejména v případě, kdy veřejný funkcionář vykonává více funkcí, 

za které pobírá plat, jehož výše se u zastávaných funkcí liší, a výkon těchto funkcí nezahájil 

ke stejnému datu. V případě uvedení data nabytí oznamovaného majetku nebude potřebné, 

aby veřejný funkcionář podával za každou zastávanou funkci oznámení samostatně, neboť 

i v tomto případě bude možné jednoznačně určit, během výkonu které z funkcí veřejný 

funkcionář majetek nabyl. 

 

K § 4: 

Účinnost vyhlášky se navrhuje shodně ve stejný den jako účinnost novely zákona o střetu 

zájmů, tj. k 1. září 2017. 
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