
 

 

Návrh 

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: 

ČÁST PRVNÍ 

Změna zákona o střetu zájmů 

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., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 14/2017 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se 

mění takto: 

 

1. V § 2 odst. 1 se na začátek písmene c) vkládají slova: „prezident republiky, “.  

 

2. V § 5 odst. 1 a 2 znějí: 

 

„(1) Veřejnému funkcionáři uvedenému v § 2 odst. 1 písm. a) až q) nebo § 2 odst. 2 písm. 

a), c) až i), který zastupuje stát, kraj, hlavní město Prahu, obec, městskou část nebo městský 

obvod územně členěného statutárního města nebo městskou část hlavního města Prahy v 

řídících, dozorčích nebo kontrolních orgánech právnické osoby zřízené zákonem, státní 

příspěvkové organizace, příspěvkové organizace územního samosprávného celku a v 

orgánech právnické osoby, pokud v ní má stát, kraj, hlavní město Praha, obec, městská část 

nebo městský obvod územně členěného statutárního města nebo městská část hlavního 

města Prahy nebo jimi ovládaná právnická osoba, Česká národní banka, nebo tyto osoby 

společně, podíl nebo hlasovací práva, nenáleží za tuto činnost odměna, podíl na zisku nebo 

jiné plnění, s výjimkou plnění, které veřejný funkcionář obdrží v podobě úhrady pojistného 

na pojištění odpovědnosti za výkon funkce nebo které obdrží v souvislosti se svou účastí na 

jednání těchto orgánů v souladu s běžnými zvyklostmi do výše 30 000 Kč ročně. 

 

(2) V případě souběhu výkonu více funkcí uvedených v § 2 odst. 1 písm. a) až q) nebo § 2 

odst. 2 písm. c) až i) (dále jen „souběžné funkce“) náleží veřejnému funkcionáři odměna za 

výkon jedné souběžné funkce, a to za výkon první funkce v pořadí podle výčtu uvedeného v 

§ 2. Pokud je první funkcí v pořadí funkce podle § 2 odst. 1 písm. p) a funkcionář zastává 

více takových funkcí, náleží veřejnému funkcionáři odměna za funkci, pro jejíž výkon byl 

člen zastupitelstva uvolněn poprvé. Za souběžnou funkci, za kterou není odměna stanovena 

ve větě první nebo druhé, odměna veřejnému funkcionáři náleží pouze tehdy, pokud jde o 

funkci podle § 2 odst. 1 písm. o) nebo p), a to ve výši 0,4násobku odměny uvolněného člena 

zastupitelstva. Počátek a ukončení souběhu funkcí je veřejný funkcionář povinen oznámit 

orgánům, které mu vyplácejí odměnu za výkon souběžných funkcí, a to do 7 dnů od 

rozhodné skutečnosti.“ 

 

3. Do § 14a odst. 2 písm. c) se za slova „jde-li o“ vkládají slova „prezidenta republiky, “. 
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ČÁST DRUHÁ 

ÚČINNOST 

Čl. II 

 

Tento zákon nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019. 
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