
 

Úplné znění 

 

Výňatek z platného znění zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 

předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 

 

§ 7 

   Čestné prohlášení 

   Veřejný funkcionář podává formou čestného prohlášení oznámení o 

   a) osobním zájmu (dále jen "oznámení o osobním zájmu"), 

   b) jiných vykonávaných činnostech (dále jen "oznámení o činnostech"), 

   c) majetku nabytém před zahájením výkonu funkce, 

 

 c) d)  majetku  nabytém  v  průběhu výkonu  funkce  (dále jen "oznámení o 

   majetku"), 

  d) e)  příjmech, darech a závazcích (dále jen "oznámení o příjmech, darech 

   a závazcích"). 

§ 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, 

   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) jaké výše úspor dosáhl v hotovostní i bezhotovostní formě. 

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

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

 

§ 14 

(1) Vedení registru zabezpečují evidenční orgány, kterými jsou 

 

a) mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (dále jen 

"Poslanecká sněmovna") pro veřejné funkcionáře uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) a c) až j), 

pokud nejsou senátory, 

b) mandátový a imunitní výbor Senátu Parlamentu České republiky (dále jen "Senát") pro 

veřejné funkcionáře uvedené v § 2 odst. 1 písm. b), 

c) ministerstvo nebo jiný ústřední orgán státní správy, v jehož čele není člen vlády, a v jehož 

oboru působnosti vykonává funkci veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 2 písm. a) až d), 

d) Česká národní banka pro veřejné funkcionáře uvedené v § 2 odst. 2 písm. c), jsou-li jejími 

zaměstnanci, 

e) ředitel krajského úřadu pro veřejné funkcionáře uvedené v § 2 odst. 1 písm. l) a n) a odst. 2 

písm. e), jde-li o členy zastupitelstva jejich kraje nebo vedoucí úředníky v krajském úřadu, 

správce daně příslušný podle zvláštního předpisu
11)

 pro ostatní veřejné funkcionáře 

uvedené v § 2. 

f) ředitel Magistrátu hlavního města Prahy pro veřejné funkcionáře uvedené v § 2 odst. 1 

písm. m) a odst. 2 písm. e), jde-li o členy zastupitelstva hlavního města Prahy nebo vedoucí 

úředníky v magistrátu hlavního města Prahy, 

g) tajemník městského úřadu, magistrátu statutárního města nebo magistrátu územně 

členěného statutárního města, úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části územně 

členěného statutárního města, pro veřejné funkcionáře uvedené v § 2 odst. 1 písm. m) a n) a 

odst. 2 písm. e), jde-li o členy zastupitelstva jejich obce nebo vedoucí úředníky v jejich úřadu 

nebo magistrátu, 

h) tajemník obecního úřadu a v obcích, kde není tajemník obecního úřadu, starosta, pro 

veřejné funkcionáře uvedené v § 2 odst. 1 písm. m) a n) a odst. 2 písm. e), jde-li o členy 

zastupitelstva jejich obce nebo o vedoucí úředníky v jejich obecního úřadu. 

______2_______________________
 

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

§ 24 

(1) Za přestupek podle § 23 lze uložit pokutu do výše 50000 500 000 Kč. 
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