
ZÁKON 

ze dne          2015, 

 

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 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

ČÁST PRVNÍ 

Změna zákona o střetu zájmů 

Čl. I 

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 

158/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 350/2009 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., 

zákona č. 503/2012 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb. se mění takto: 

1. V § 2 odst. 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno o), které zní: 

„o) vedoucí Kanceláře prezidenta republiky.“. 

2. V § 14 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní: 

 

„i) ředitel Odboru legislativy a práva Kanceláře prezidenta republiky  

pro veřejného funkcionáře uvedeného v § 2 odst. 1 písm. o); veřejný funkcionář uvedený v § 2 

odst. 1 písm. o) podává oznámení evidenčnímu orgánu prostřednictvím prezidenta republiky.“. 

 

Čl. II 

Přechodné ustanovení 

Oznámení podle § 9 až 11 za roky 2013 a 2014 podá vedoucí Kanceláře prezidenta republiky 

evidenčnímu orgánu prostřednictvím prezidenta republiky do 30 dnů od nabytí účinnosti tohoto 

zákona.  

 

ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o Kanceláři prezidenta republiky  

Čl. III 

V § 4 zákona č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění zákona č. 281/2004 

Sb., se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, který znějí: 
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„(2) Vedoucím Kanceláře může být jmenován pouze státní občan České republiky, který je plně 

svéprávný a bezúhonný, jestliže jeho zku enosti  

a morální vlastnosti dávají záruku, že bude svou funkci řádně zastávat.  

 

(3) Vedoucí Kanceláře nesmí zastávat žádnou funkci v politických stranách  

a hnutích.“. 

 

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 4 až 6. 

 

 

ČÁST TŘETÍ 

Účinnost 

Čl. IV 

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlá ení. 
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