
strana č.:   datum:     podpis: 

NÁVRH 

 

Vyhláška 

ze dne………,  

kterou se stanoví struktura oznámení podle zákona o střetu zájmů 

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 12 odst. 6 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů 

(dále jen „zákon“): 

§ 1 

Struktura oznámení, která se podávají podle § 9 až § 11 a 12 odst. 4 zákona 

ve lhůtách stanovených v § 12 odst. 1 až 3 zákona, je stanovena v příloze této vyhlášky. 

§ 2 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017. 
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Příloha k vyhlášce….. 

Struktura  

oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku, který veřejný 

funkcionář vlastní ke dni předcházejícímu dni zahájení výkonu funkce, oznámení 

o majetku nabytém v průběhu funkce, oznámení o závazcích veřejného funkcionáře 

ke dni předcházejícímu dni zahájení výkonu funkce, oznámení o příjmech a závazcích 

I.   
  Všeobecné údaje 
(§ 13 odst. 2 zákona) 
 

A. jméno, příjmení, datum narození  

Jméno, popř. jména  

Příjmení   

Datum a místo 
narození  

 

 

B. označení právnické osoby nebo jejího orgánu nebo organizační složky, ve kterých 

veřejný funkcionář působí, uvedení funkce, kterou v této právnické osobě nebo 

jejím orgánu nebo v organizační složce zastává 

Název  

Sídlo  

Identifikační číslo   

Vykonávaná funkce  

 

C. Období, za které se oznámení podává  

a) oznámení podle § 12 odst. 1 zákona 

b) oznámení podle § 12 odst. 2 zákona 

c) oznámení spojená s ukončením funkce podle § 12 odst. 3 zákona 

d) oznámení podle bodu č. 2 přechodného ustanovení 

e) oznámení podle bodu č. 3 přechodného ustanovení   

 

II.  
Oznámení o činnostech 
(§ 9 a 12 odst. 4 zákona) 

 
a) podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti 

NE 

ANO Předmět podnikání/předmět 
samostatné výdělečné činnosti 

Způsob a místo výkonu 
podnikání/výdělečné činnosti 

1.   

2.   

3.   
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b) společník nebo člen podnikající právnické osoby  

NE 

ANO Charakteristika 
orgánu 

Obchodní 
název/firma 

Identifikační číslo Sídlo 

1.     

2.     

3.     

 

c) člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající 

právnické osoby 

NE 

ANO Charakteristika 
orgánu 

Obchodní 
název/firma 

Identifikační číslo Sídlo 

1.     

2.     

3.     

 

d) další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, 

nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář  

NE 

ANO Charakter 
činnosti 

Obchodní 
název/firma 

Identifikační číslo Sídlo 

1.     

2.     

3.     

 

III.  

Oznámení o majetku, který veřejný funkcionář vlastní ke dni předcházejícímu dni 

zahájení výkonu funkce  

(§ 10 zákona) 

 

a) věci nemovité  

NE 

ANO  Druh nemovité věci Druh vlastnictví Způsob nabytí 

1.    

2.    

3.     
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b) cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená 

NE 

ANO Druh Emitent Cena v Kč 

1.    

2.    

3.    

 

c) podíl v obchodní korporaci nepředstavovaný cenným papírem nebo zaknihovaným 

cenným papírem  

NE 

ANO Obchodní jméno/Název Identifikační číslo Hodnota obchodního 
podílu 

1.    

2.    

3.    

 

d) jiné věci movité, jejichž cena, která je v daném místě a čase obvyklá, v jednotlivém 

případě přesahuje částku 250 000 Kč  

 

NE 

ANO Název Cena Způsob nabytí 

1.    

2.    

3.    

 

IV.  

Oznámení o majetku, který veřejný funkcionář nabyl v průběhu funkce 

(§ 10 a § 12 odst. 4 zákona) 

 

a) věci nemovité  

NE 

ANO  Druh nemovité věci Druh 
vlastnictví 

Cena v Kč Způsob nabytí 

1.     

2.     

3.      

 

b) cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená 

NE 

ANO Druh Emitent Cena v Kč 

1.    

2.    

3.    
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c) podíl v obchodní korporaci nepředstavovaný cenným papírem nebo zaknihovaným 

cenným papírem  

NE 

ANO Obchodní jméno/Název Identifikační 
číslo 

Hodnota obchodního 
podílu 

1.    

2.    

3.    

 

d) jiné věci movité nabyté v průběhu kalendářního roku, jejichž hodnota ve svém 

souhrnu, do něhož se nezapočítávají věci, jejichž cena je nižší než 25 000 Kč, 

přesáhla částku 250 000 Kč 

 

NE 

ANO Název Cena Způsob nabytí 

1.    

2.    

3.    

 

V.  

Oznámení o závazcích veřejného funkcionáře ke dni předcházejícímu dni zahájení 

výkonu funkce 

(§ 11 odst. 1) 

 

a) oznámení o nesplacených závazcích, které má veřejný funkcionář ke dni 

předcházejícímu dni zahájení výkonu funkce. Uvedou se nesplacené závazky 

převyšující v jednotlivém případě částku 100 000 Kč   

NE 

ANO  Druh 
závazku 

Výše 
závazku  

Věřitel – fyzická osoba 
(jméno, resp. jména, 
příjmení) 

Věřitel – právnická 
osoba (obchodní 
firma/název, IČO 
a sídlo) 

1.     

2.     

3.     
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VI. 

Oznámení o příjmech a závazcích 

[§ 11 odst. 2 písm. a) a b) a § 12 odst. 4] 

 

a) jakékoliv peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody, zejména dary, s výjimkou darů 

uvedených v oznámení podle části IV, odměny, příjmy z podnikatelské nebo jiné 

samostatné činnosti, dividendy nebo jiné příjmy z účasti nebo činnosti v podnikajících 

právnických osobách, pokud souhrnná výše příjmů nebo jiných majetkových výhod 

přesáhne v kalendářním roce 100 000 Kč; za peněžitý příjem nebo jinou majetkovou 

výhodu se pro tento účel nepovažují plat, odměna nebo další náležitosti, na které má 

veřejný funkcionář nárok v souvislosti s výkonem funkce podle zvláštních právních 

předpisů1 a příjmy manžela nebo partnera veřejného funkcionáře; do tohoto souhrnu 

se nezapočítávají dary, jejichž cena je nižší než 10 000 Kč 

 

NE 

ANO  Druh příjmu nebo 
jiné majetkové 
výhody 

Výše příjmu 
nebo jiné 
majetkové 
hodnoty 
  

Zdroj –  
fyzická osoba 
(jméno, jména, 
příjmení), 
 

Zdroj –  
právnická 
osoba 
(obchodní 
firma/název, 
IČO a sídlo) 

1.     

2.     

3.     

 

b) nesplacené závazky, zejména půjčky, úvěry, nájemné, závazky ze smlouvy o nájmu 

s právem koupě nebo směnečné závazky, pokud souhrnná výše závazků přesáhla 

k 31. prosinci kalendářního roku, za nějž se oznámení podává, částku 100 000 Kč  

NE 

ANO  Druh závazku Výše závazku  Věřitel – fyzická 
osoba (jméno, 
jména, příjmení) 

Věřitel – 
právnická 
osoba 
(obchodní 
firma/název, 
IČO a sídlo) 

1.     

2.     

3.     

 

                                                           
1 Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů 

státní moci a některých představitelů státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů, zákon 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., 

o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 

Praze, ve znění pozdějších předpisů.  
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VI.  

Oznámení o dluzích 

(přechodná ustanovení k novele zákona o střetu zájmů, bod 2) 

a) nesplacené závazky, zejména půjčky, úvěry, nájemné, závazky ze smlouvy o nájmu 

s právem koupě nebo směnečné závazky, pokud souhrnná výše závazků přesáhla 

k 31. prosinci kalendářního roku, za nějž se oznámení podává, částku 100 000 Kč  

NE 

ANO  Druh závazku  Výše závazku  Věřitel – fyzická 
osoba (jméno, 
jména, příjmení) 

Věřitel – 
právnická 
osoba 
(obchodní 
firma/název, 
IČO a sídlo) 

1.     

2.     

3.     

 

VIII. 

Oznámení o příjmech a darech 

(přechodná ustanovení k novele zákona o střetu zájmů, bod 3) 

a) jakékoliv peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody, zejména dary, s výjimkou darů 

uvedených v oznámení podle části IV, odměny, příjmy z podnikatelské nebo jiné 

samostatné činnosti, dividendy nebo jiné příjmy z účasti nebo činnosti v podnikajících 

právnických osobách, pokud souhrnná výše příjmů nebo jiných majetkových výhod 

přesáhne v kalendářním roce 100 000 Kč; za peněžitý příjem nebo jinou majetkovou 

výhodu se pro tento účel nepovažují plat, odměna nebo další náležitosti, na které má 

veřejný funkcionář nárok v souvislosti s výkonem funkce podle zvláštních právních 

předpisů2 a příjmy manžela nebo partnera veřejného funkcionáře. Do tohoto souhrnu 

se nezapočítávají dary, jejichž cena je nižší než 10 000 Kč.  

NE 

ANO  Druh příjmu nebo 
jiné majetkové 
výhody 

Výše příjmu 
nebo jiné 
majetkové 
hodnoty 
  

Zdroj –  
fyzická osoba 
(jméno, jména, 
příjmení), 
 

Zdroj –  
právnická 
osoba 
(obchodní 
firma/název, 
IČO a sídlo) 

1.     

2.     

3.     

 

 

                                                           
2 Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů 

státní moci a některých představitelů státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů, zákon 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., 

o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 

Praze, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9YWHRWID)



strana č.:   datum:     podpis: 

Počet vyplněných stran:  

 

Prohlašuji, že jsem uvedl všechny údaje přesně, úplně a pravdivě.  

 

V       dne  

 

Podpis    
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