
 

ZÁKON 

ze dne          2015, 

 

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

předpisů 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

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. a 

zákona č. 503/2012 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 7 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní: 

„c) majetku nabytém před zahájením výkonu funkce,“. 

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e). 

 

2. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který zní: 

„§ 8a 

Oznámení o majetku nabytém před zahájením výkonu funkce 

(1) Veřejný funkcionář je povinen přesně, úplně a pravdivě písemně oznámit, že ke dni 

zahájení výkonu funkce nabyl 

   a) vlastnická nebo jiná věcná  práva  k  nemovitostem,  včetně ceny nemovitosti  nebo  ceny  

jiného  věcného  práva, za niž nemovitost nebo právo nabyl, a způsobu jejich nabytí,  

   b) vlastnická práva k věcem movitým, jiná práva nebo jiné majetkové hodnoty, včetně 

způsobu nabytí věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty s výjimkou věcí, práv nebo jiných 

majetkových hodnot, jejichž cena je nižší než 25 000 Kč, 

   c) cenné papíry nebo práva s nimi spojená podle zvláštního právního předpisu, pokud  

celková  výše kupní ceny cenných papírů od jednoho emitenta  nebo  práv s nimi spojených v 

době nabytí přesahuje částku 5 000 Kč anebo částku 10 000 Kč v případě více emitentů, 
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   d) jiný podíl v obchodní společnosti, než je uveden v písmenu c), pokud hodnota tohoto 

podílu přesahuje částku 5 000 Kč anebo částku 10 000 Kč, jde-li o podíly u více obchodních 

společností, 

   e) peněžité úspory v hotovostní i bezhotovostní formě včetně jejich výše.  

(2) Veřejný funkcionář je povinen přesně, úplně a pravdivě písemně oznámit, že ke dni 

zahájení výkonu funkce má nesplacené finanční závazky, zejména půjčky, úvěry, nájemné, 

závazky ze smlouvy o nájmu s právem koupě nebo směnečné závazky, pokud souhrnná výše 

závazků přesáhla částku 10 000 Kč. Veřejný funkcionář je povinen v oznámení uvést výši a 

druh závazku včetně toho, vůči komu takový závazek má. 

 

(3) Oznámení podle odstavců 1 a 2 je veřejný funkcionář povinen učinit nejpozději do 30 dní 

ode dne zahájení výkonu funkce. 

(4) Oznámení se podává na formuláři, jehož strukturu a formát stanoví Ministerstvo 

spravedlnosti vyhláškou.“. 

 

3. V § 14 odst. 1 písmeno e) včetně poznámky pod čarou č. 11 zní: 

„e) správce daně příslušný podle zvláštního předpisu pro ostatní veřejné funkcionáře uvedené 

v § 2.
 

________________________________ 

11
) Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.“. 

 

4. V § 14 odst. 1 se písmena f) až h) zrušují. 

 

5.  V § 24 se číslo „50 000“ nahrazuje číslem „500 000“. 

 

Čl. II 

 

Účinnost 

 

Tento zákon nabývá účinnosti třicátým dnem po dni jeho vyhlášení. 
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