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III. 
 

Návrh 
 

ZÁKON 
 

ze dne … 2018, 
 

kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
 
 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

VARIANTA I 

Čl. I 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona 
č. 384/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., 
zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona 
č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., se mění takto: 

1. V § 14 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 

„(2) Je-li podjatost úřední osoby dovozována z jejího služebního poměru nebo 
pracovněprávního nebo jiného obdobného vztahu ke státu nebo k územnímu samosprávnému 
celku, nelze vyvozovat její zájem na výsledku řízení, aniž by byly posouzeny důvody podle 
odstavce 1.“. 

Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 3 až 8. 

2. V § 14 odst. 8 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“. 

3. V § 134 odst. 4 se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“ a číslo „4“ se nahrazuje číslem 
„5“. 
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VARIANTA II  

Čl. I 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona 
č. 384/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., 
zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona 
č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., se mění takto: 

1. V § 14 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 

„(2) Zájem úřední osoby na výsledku řízení nevyvolává její služební poměr nebo 
pracovněprávní nebo jiný obdobný vztah ke státu nebo k územnímu samosprávnému celku, 
aniž by byly posouzeny důvody podle odstavce 1.“.  

Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 3 až 8. 

2. V § 14 odst. 8 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“. 

3. V § 134 odst. 4 se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“ a číslo „4“ se nahrazuje číslem 
„5“. 

 
 
 
 

Čl. II 

Přechodná ustanovení 

1. Zahájená řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 500/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona.  

2. Bylo-li řízení pravomocně skončeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, 
postupuje se při přezkumném řízení nebo novém řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., 
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.  

 

 

Čl. III 

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího 
po jeho vyhlášení. 
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