
Pozměňovací a jiné návrhy  

k poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, 

ve znění pozdějších předpisů 

(tisk 33) 
 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 
 

 

A. Komplexní pozměňovací návrh obsažený v usnesení garančního ústavně právního výboru 

č. 27 z 10. schůze konané dne 8. března 2018 (tisk 33/2) 

„ZÁKON 

ze dne … 2018, 

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., zákona č. 503/2012 

Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 302/2016 

Sb., zákona č. 14/2017 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto: 

1. V § 10 odst. 3 větě první se za slovo „výjimkou“ vkládají slova „způsobu nabytí a“. 

2. V § 14b odst. 1 písm. a) se za text „§ 2 odst. 1“ vkládá text „písm. a) až o) a u členů rady kraje 

nebo hlavního města Prahy, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,“ a slovo „nebo“ 

se zrušuje. 

3. V § 14b odst. 1 se za písmeno a) vkládají nová písmena b) a c), která znějí: 

„b) § 2 odst. 1 písm. p) a u primátora a náměstka primátora statutárního města, starosty městské 

části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního 

města Prahy, místostarosty městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního 

města, zástupce starosty městské části hlavního města Prahy a členů rady statutárního města, 

městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města a městské části 

hlavního města Prahy, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, v rozsahu všech 

skutečností oznámených podle § 9, § 10 odst. 2 písm. a) až c), § 11 odst. 2 písm. a) a § 12 odst. 

4, s výjimkou data a místa narození veřejného funkcionáře a identifikace nemovité věci, 

c) § 2 odst. 1 písm. q), s výjimkou primátora a náměstka primátora statutárního města, starosty 

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

hlavního města Prahy, místostarosty městské části nebo městského obvodu územně členěného 

statutárního města, zástupce starosty městské části hlavního města Prahy a členů rady 

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

městské části hlavního města Prahy, kraje nebo hlavního města Prahy v rozsahu všech 

skutečností oznámených podle § 9, § 10 odst. 2 písm. a) až c) a § 12 odst. 4, s výjimkou data 

a místa narození veřejného funkcionáře a identifikace nemovité věci, nebo“ 
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Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno d). 

4. V § 14c odst. 4 úvodní části ustanovení se za text „§ 13 odst. 7“ vkládá text „nebo § 14 odst. 2 

písm. a)“. 

Čl. II 

Přechodné ustanovení 

V případě oznámení podle § 9 až 11 a § 12 odst. 4 zákona č. 159/2006 Sb., ve znění účinném do 

dne nabytí účinnosti tohoto zákona, učiněných veřejnými funkcionáři do dne nabytí účinnosti 

tohoto zákona, se rozsah nahlížení do registru oznámení určí podle § 14b zákona č. 159/2006 

Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

Čl. III 

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení, s výjimkou čl. I bodů 

1. a 4., které nabývají účinnosti dnem 1. června 2019.“. 

 

 

B. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj 

č. 22 z 6. schůze konané dne 15. března 2018 (tisk 33/3) 

I. 

V čl. I se ruší body 1, 2 a 3 a nahrazují se body 1 a 2, které znějí:  

B1. V § 14b odst. 1 písm. a) se za text „§ 2 odst. 1“ vkládá text „písm. a) až o) a u členů rady kraje 

nebo hlavního města Prahy, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,“ a slovo „nebo“ se 

zrušuje.  

B2. V § 14b odst. 1 se za písmeno a) vkládají nová písmena b) a c), která znějí: 

„b) § 2 odst. 1 písm. p) a u primátora a náměstka primátora statutárního města, starosty 

městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské 

části hlavního města Prahy, místostarosty městské části nebo městského obvodu územně 

členěného statutárního města, zástupce starosty městské části hlavního města Prahy a členů 

rady statutárního města, městské části nebo městského obvodu územně členěného 

statutárního města a městské části hlavního města Prahy, kteří nejsou pro výkon funkce 

dlouhodobě uvolněni, v rozsahu všech skutečností oznámených podle § 9, § 10 odst. 2 písm. 

a) až c), § 11 odst. 2 písm. a) a § 12 odst. 4, s výjimkou data a místa narození veřejného 

funkcionáře a identifikace nemovité věci, 

c) § 2 odst. 1 písm. q) s výjimkou primátora a náměstka primátora statutárního města, 

starosty městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo 

městské části hlavního města Prahy, místostarosty městské části nebo městského obvodu 

územně členěného statutárního města, zástupce starosty městské části hlavního města Prahy 

a členů rady statutárního města, městské části nebo městského obvodu územně členěného 

statutárního města, městské části hlavního města Prahy, kraje nebo hlavního města Prahy v 

rozsahu všech skutečností oznámených podle § 9, § 10 odst. 2 písm. a) až c) a § 12 odst. 4, s 

výjimkou data a místa narození veřejného funkcionáře a identifikace nemovité věci, nebo“. 

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno d). 
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B3. Za čl. I se vkládá nový čl. II, který zní: 

Čl. II 

Přechodná ustanovení 

V případě oznámení podle § 9 až 11 a § 12 odst. 4 zákona č. 159/2006 Sb., ve znění účinném do dne 

nabytí účinnosti tohoto zákona, učiněných veřejnými funkcionáři do dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona se rozsah nahlížení do registru oznámení určí podle § 14b zákona č. 159/2006 Sb., ve znění 

účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

Dosavadní čl. II se označuje jako čl. III. 

 

II. 

V čl. I se za bod 3 vkládají nové body 4 a 5, které znějí:  

B4. V § 10 odst. 3 se za slovo „výjimkou“ vkládají slova „způsobu nabytí a“. 

B5. V 14c odst. 4 se za text „§ 13 odst. 7“ vkládá text „nebo § 14 odst. 2 písm. a)“. 

B6. Na konci čl. II se doplňuje věta „s výjimkou bodů 4 a 5, které nabývají účinnosti dnem 

1. 6. 2019“. 

 

 

 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 10. dubna 2018 
 

 

 

C. Poslanec Karel Rais 

SD 540 

 

C1. V Části první Článku I se za novelizační bod 2 doplňuje nový bod 3, který zní:  

„3. V § 14a odst. 2 se na konci písmene m) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena n), 

o), p), q), která zní: 

„n) veřejná vysoká škola, jde-li o veřejné funkcionáře uvedené v § 2 odst. 2 písm. b) a c), 

jedná-li se o veřejné funkcionáře vykonávající funkci v rámci její činnosti, 

o) Akademie věd České republiky, jde-li o veřejné funkcionáře uvedené v § 2 odst. 2 

písm. d), jedná-li se o veřejné funkcionáře vykonávající funkci v rámci její činnosti, 

p) Grantová agentura České republiky, jde-li o veřejné funkcionáře uvedené v § 2 odst. 2 

písm. d), jedná-li se o veřejné funkcionáře vykonávající funkci v rámci její činnosti, 

q) Technologická agentura České republiky, jde-li o veřejné funkcionáře uvedené v § 2 

odst. 2 písm. d), jedná-li se o veřejné funkcionáře vykonávající funkci v rámci její 

činnosti.”.“ 

Stávající bod 3 se označuje jako bod 4. 
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D. Poslanec Patrik Nacher 

SD 558 

ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu obsaženému v usnesení garančního ústavně právního 

výboru č. 27 (sněmovní tisk 33/2) 

 

V čl. I se za bod 1 vkládají body 2 až 5, které znějí:  

 

D1. „2. V § 13 odst. 3 věta druhá a třetí znějí: „Oznámení veřejných funkcionářů uvedených v § 2 

odst. 1 písm. a) až o) jsou dostupná bez předchozí žádosti. Do oznámení veřejných funkcionářů 

uvedených v § 2 odst. 1 písm. p) a q) a § 2 odst. 2 je možné nahlížet na základě žádosti.“. 

 

D2. 3. V § 13 odst. 8 se za slova „týkající se veřejných funkcionářů uvedených v“ vkládají slova 

„§ 2 odst. 1 písm. p) a q) a“.  

 

D3. 4. V § 13 se za odst. 8 doplňuje nový odstavec 9, který zní:  

„(9) Evidenční orgán umožní veřejnému funkcionáři prostřednictvím registru oznámení 

přístup k informaci o žadateli, jemuž umožnil přístup k oznámení tohoto veřejného 

funkcionáře, v rozsahu údajů uvedených v odstavci 4, a to bez zbytečného odkladu, 

nejpozději však do 30 dnů ode dne udělení uživatelského jména a přístupového hesla podle 

odstavce 5.“. 

 

D4. 5. V § 14c odst. 1 až 3 úvodní části ustanovení se za slova „při výkonu své činnosti podle § 13 

odst. 7“ vkládají slova „a 9“. 

 

Ostatní body se přečíslují.“. 

 

 

E. Poslanec Jakub Michálek 

SD 559 

 

V čl. I se ruší body 1, 2 a 3 a nahrazují se bodem 1, který zní:  

E1. V § 2 se vkládá odst. 5, který zní: 

„(5) Povinnosti podle tohoto zákona podle § 9 až 11 a § 12 odst. 4 se na osobu uvedenou 

v odstavci 1 písm. q) vztahují pouze tehdy, jestliže obec, městská část nebo městský obvod územně 

členěného statutárního města nebo městská část hlavního města Prahy, jíž je veřejný funkcionář 

starostou, místostarostou, zástupcem starosty, hospodařila podle svého závěrečného účtu aspoň v 

jednom roce v posledních třech letech s majetkem přesahujícím hodnotu 50 000 000 Kč nebo její 

roční výdaje podle závěrečného účtu přesáhly aspoň v jednom roce v posledních třech letech částku 

50 000 000 Kč.“. 

 

V Praze 10. dubna 2018 

 

 

Petr Sadovský, v.r. 

zpravodaj garančního ústavně právního výboru 

 

Mgr. Barbora Kořanová, v.r. 

zpravodajka výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj 
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