
 

 

Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu 

zájmů, ve znění pozdějších předpisů 
 

§ 2 

Veřejný funkcionář 

 

(1) Pro účely tohoto zákona se veřejným funkcionářem rozumí 

 

a) poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (dále jen "poslanec"),  

b) senátor Senátu Parlamentu České republiky (dále jen "senátor"), 

c) prezident republiky, člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož 

čele není člen vlády), 

d) náměstek člena vlády nebo náměstek ministra vnitra pro státní službu, 

e) vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny, vedoucí Kanceláře Senátu nebo vedoucí 

Kanceláře prezidenta republiky, 

f) inspektor Úřadu pro ochranu osobních údajů, 

g) předseda Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 

h) člen Rady Českého telekomunikačního úřadu, 

i) člen Rady Energetického regulačního úřadu, 

j) člen bankovní rady České národní banky, 

k) prezident, viceprezident a člen Nejvyššího kontrolního úřadu, 

l) předseda nebo člen Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických 

hnutí, 

m) veřejný ochránce práv a jeho zástupce, 

n) člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, 

o) člen zastupitelstva kraje nebo člen zastupitelstva hlavního města Prahy, který je pro 

výkon funkce dlouhodobě uvolněn nebo který před svým zvolením do funkce člena 

zastupitelstva nebyl v pracovním poměru, ale vykonává funkce ve stejném rozsahu jako člen 

zastupitelstva, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn, 

p) člen zastupitelstva obce, městské části nebo městského obvodu územně členěného 

statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy, který je pro výkon funkce 

dlouhodobě uvolněn nebo který před svým zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyl v 

pracovním poměru, ale vykonává funkce ve stejném rozsahu jako člen zastupitelstva, který 

je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn, nebo 

q) starosta obce, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního 

města nebo městské části hlavního města Prahy, místostarosta obce, městské části nebo 

městského obvodu územně členěného statutárního města, zástupce starosty městské části 

hlavního města Prahy nebo členové rady obce, městské části nebo městského obvodu 

územně členěného statutárního města, městské části hlavního města Prahy, kraje nebo 

hlavního města Prahy, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni. 

 

(2) Pokud nejde o veřejného funkcionáře podle odstavce 1, rozumí se pro účely tohoto zákona 

veřejným funkcionářem také 

 

a) ředitel bezpečnostního sboru a vedoucí příslušník bezpečnostního sboru 1. a 2. řídicí 

úrovně podle zvláštního právního předpisu 3a) v bezpečnostním sboru, s výjimkou 

příslušníků zpravodajských služeb 3b), 

b) člen statutárního orgánu, člen řídicího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické 

osoby zřízené zákonem, státní příspěvkové organizace, příspěvkové organizace územního 

samosprávného celku, s výjimkou členů správních rad veřejných vysokých škol a 
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statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu, členů řídicího, dozorčího nebo 

kontrolního orgánu samosprávných stavovských organizací zřízených zákonem, 

c) vedoucí zaměstnanec 2. až 4. stupně řízení podle zvláštního právního předpisu 3c) 

právnické osoby zřízené zákonem, státní příspěvkové organizace, příspěvkové organizace 

územního samosprávného celku, s výjimkou právnických osob vykonávajících činnost školy 

nebo školského zařízení, 

d) vedoucí organizační složky státu, vedoucí zaměstnanec 2. až 4. stupně řízení podle 

zvláštního právního předpisu 3c) v organizační složce státu, s výjimkou zpravodajské služby 

3b), nebo představený podle zákona o státní službě, nejde-li o vedoucího oddělení nebo o 

příslušníka zpravodajské služby 3b), 

e) vedoucí úředník územního samosprávného celku podílející se na výkonu správních 

činností zařazený do obecního úřadu, do úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části 

územně členěného statutárního města, do krajského úřadu, do Magistrátu hlavního města 

Prahy nebo úřadu městské části hlavního města Prahy, 

f) soudce, 

g) státní zástupce, 

h) voják z povolání ve vojenské hodnosti podplukovník a vyšší vojenské hodnosti 11), s 

výjimkou příslušníků zpravodajských služeb 3b), nebo 

i) ředitel veřejné výzkumné instituce podle zákona o veřejných výzkumných institucích.  

 

(3) Povinnosti podle tohoto zákona se na osobu uvedenou v odstavci 2, která podává oznámení 

podle § 9 až 11 a § 12 odst. 4 evidenčnímu orgánu, vztahují pouze tehdy, jestliže v rámci výkonu 

své činnosti 

 

a) je oprávněna nakládat s finančními prostředky orgánu veřejné správy jako příkazce 

operace ve smyslu zákona o finanční kontrole, pokud hodnota finanční operace přesáhne 

250 000 Kč, 

b) bezprostředně se podílí na rozhodování při zadávání veřejné zakázky nebo na 

rozhodování při výkonu práv a povinností zadavatele při realizaci zadávané veřejné 

zakázky, 

c) rozhoduje ve správním řízení, s výjimkou příkazu na místě, nebo 

d) se podílí na vedení trestního stíhání. 

 

(4) Povinnosti podle tohoto zákona se nevztahují na osobu uvedenou v odstavci 2 písm. a) nebo h), 

pokud je její příslušnost k bezpečnostnímu sboru nebo jeho určenému útvaru utajovanou informací 

podle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 12) nebo pokud se na 

ni vztahují zvláštní postupy k utajení a zajištění bezpečnosti13). 

 

(...) 

 

§ 5 

 

(1) Poslanci nebo senátorovi, který zastupuje stát v řídících, dozorčích nebo kontrolních orgánech 

podnikající právnické osoby, pokud v ní má stát, jím ovládané právnické osoby, Česká národní 

banka, nebo všechny 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 10000 

Kč ročně. 

 

(2) Veřejnému funkcionáři uvedenému v § 2 odst. 1 písm. o) a p), který je krajem, hlavním městem 

Prahou, obcí, městskou částí nebo městským obvodem územně členěného statutárního města nebo 
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městskou částí hlavního města Prahy určen, aby vykonával funkci člena řídícího, dozorčího nebo 

kontrolního orgánu podnikající právnické osoby, pokud v ní 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 má 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 10000 

Kč ročně. 

 

(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 0,4 násobku 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. 

(...) 

 

§ 14a 

Zápis do registru oznámení 

 

(1) Neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne zahájení nebo skončení výkonu funkce, se do 

registru oznámení zapíše jméno, popřípadě jména a příjmení veřejného funkcionáře, datum a místo 

jeho narození, právnická osoba nebo její orgán nebo organizační složka, ve kterých veřejný 

funkcionář působí, jeho funkci, kterou v této právnické osobě nebo jejím orgánu nebo organizační 

složce zastává, a data zahájení a skončení výkonu jeho funkce, s výjimkou utajované informace 

podle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti12). 

 

(2) Údaje podle odstavce 1 do registru oznámení zapisují tyto právnické osoby nebo jejich orgány 

nebo organizační složky: (...)  

 

c) Kancelář prezidenta republiky, jde-li o prezidenta republiky, vedoucího Kanceláře 

prezidenta republiky a veřejné funkcionáře uvedené v § 2 odst. 2 písm. d), jsou-li u ní 

zaměstnáni, (...) 
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