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N á v r h 

 

ZÁKON 

ze dne …… 2018, 

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o lobbování  

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

 

ČÁST PRVNÍ 

Změna zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny 

 

Čl. I 

 Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění zákona  

č. 47/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 78/2002 Sb., zákona č. 192/2002 Sb., 

zákona č. 282/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona  

č. 167/2005 Sb., zákona č. 205/2006 Sb., zákona č. 573/2006 Sb., zákona č. 162/2009 Sb., 

zákona č. 402/2009 Sb., zákona č. 265/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona  

č. 275/2012 Sb., zákona č. 265/2014 Sb. a zákona č. 300/2017 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 43 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou 

č. 19 zní: 

 

„(2) Obsahuje-li usnesení výboru pozměňovací návrhy k návrhu zákona, musí k němu 

poslanec, který je předkladatelem pozměňovacího návrhu, uvést údaje pro lobbistickou stopu 

podle zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv19). 

__________________ 
 

19)  Zákon č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných 

ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv).“. 

 

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5. 

 

2. V § 63 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Součástí písemného pozměňovacího 

návrhu k návrhu zákona jsou rovněž údaje pro lobbistickou stopu podle zákona o Sbírce 

zákonů a mezinárodních smluv19).“. 

 

 3. V § 64 větě druhé se text „§ 86 odst. 6“ nahrazuje textem „§ 86 odst. 7“. 

 

 4. V § 68 odst. 1 se za větu druhou vkládá věta „Součástí zápisu jsou rovněž údaje 

pro lobbistickou stopu podle zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv19).“ a na konci 

odstavce se doplňuje věta „Poslanec, který je předkladatelem návrhu podle § 63, má 

povinnost poskytnout součinnost s uvedením údajů pro lobbistickou stopu podle zákona 

o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv19).“. 

 

5. V § 86 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: 
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„(4) Součástí návrhu zákona jsou rovněž údaje pro lobbistickou stopu podle zákona 

o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv19), pokud byl navrhovatel, jeho člen nebo člen jeho 

orgánu, který je lobbovaným podle zákona o lobbování, v souvislosti s přípravou návrhu 

zákona lobbován.“. 

 

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7. 

 

 6. V § 94 odst. 1 se za větu třetí vkládá věta „Součástí pozměňovacího návrhu jsou 

rovněž údaje pro lobbistickou stopu podle zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních 

smluv19).“. 

 

 7. V § 105 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Součástí pozměňovacího návrhu 

jsou rovněž údaje pro lobbistickou stopu podle zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních 

smluv19).“. 

 

 

ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o jednacím řádu Senátu 

 

Čl. II 

 

Zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění zákona č. 78/2002 Sb., 

zákona č. 172/2004 Sb., zákona č. 625/2006 Sb., zákona č. 162/2009 Sb., zákona 

č. 275/2012 Sb., zákona č. 16/2015 Sb. a zákona č. 322/2016 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 60 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: 

 

„(4) Senátor, který je předkladatelem návrhu uvedeného v odstavci 2, který se týká 

návrhu zákona, je povinen uvést rovněž údaje pro lobbistickou stopu podle zákona o Sbírce 

zákonů a mezinárodních smluv19).“. 

 

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7. 

 

 2. V § 86 odst. 1 se za větu druhou vkládá věta „Byl-li na schůzi projednáván návrh 

zákona, jsou součástí zápisu rovněž údaje pro lobbistickou stopu podle zákona o Sbírce 

zákonů a mezinárodních smluv19).“. 

 

 3. V § 95 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Byl-li na schůzi projednáván návrh 

zákona, jsou součástí zápisu rovněž údaje pro lobbistickou stopu podle zákona o Sbírce 

zákonů a mezinárodních smluv19).“. 

 

 4. V § 101 odst. 4 se za větu první vkládá věta „Pozměňovací návrh musí dále 

obsahovat údaje pro lobbistickou stopu podle zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních 

smluv19).“. 

 

 5. V § 104 se za větu třetí vkládá věta „Přílohou usnesení jsou rovněž údaje 

pro lobbistickou stopu podle zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv19).“. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNB4B9KFUE)



3 

 

 6. V § 109 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Součástí pozměňovacího návrhu 

jsou rovněž údaje pro lobbistickou stopu podle zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních 

smluv19).“. 

 

 7. V § 120a se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 

„(3) Součástí návrhu zákonného opatření Senátu jsou rovněž údaje pro lobbistickou 

stopu podle zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv19), pokud byl navrhovatel, 

jeho člen nebo člen jeho orgánu, který je lobbovaným podle zákona o lobbování, 

v souvislosti s přípravou návrhu zákonného opatření Senátu lobbován.“. 

 

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 5 a 6. 

 

 

ČÁST TŘETÍ 

Změna zákona o střetu zájmů 

 

Čl. III 
 

 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, zákona č. 298/2016 

Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 14/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona 

č. 112/2018 Sb., se mění takto:   

 

1. V § 11 nadpis zní: „Oznámení o příjmech, darech a závazcích“.  

 

           2. V § 11 odst. 2 písm. a) se slova „dary, s výjimkou darů uvedených v oznámení 

o majetku podle § 10,“ a slova „jejichž cena je nižší než 10 000 Kč,“ zrušují. 

 

           3. V § 11 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní: 

„b) během výkonu funkce získal dar v hodnotě vyšší než 5 000 Kč, s výjimkou darů 

uvedených v oznámení o majetku podle § 10,“. 

 

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c). 

 

           4. V § 11 odstavec 3 zní: 

           

 „(3) Veřejný funkcionář je povinen v oznámení uvést výši, druh a zdroj každého 

příjmu podle odstavce 2 písm. a), hodnotu, druh a dárce každého daru podle odstavce 2 

písm. b) a výši a druh závazku podle odstavce 1 a odstavce 2 písm. c), včetně toho, vůči 

komu takový závazek má; fyzickou osobu označí jménem, popřípadě jmény a příjmením, 

právnickou osobu označí obchodní firmou nebo názvem, identifikačním číslem osoby 

a sídlem.“. 

 

  

ČÁST ČTVRTÁ 
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Změna zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv 

 

Čl. IV 

 

Zákon č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních 

předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů 

a mezinárodních smluv), se mění takto:  

 

    1. V § 19 odst. 1 písm. a) se slovo „a“ nahrazuje čárkou. 

 

           2. V § 19 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno 

c), které zní: 

„c) lobbistická stopa právního předpisu, pokud při tvorbě návrhu právního předpisu došlo 

k lobbování podle zákona o lobbování.“. 

 

3. V § 19 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 
 

„(2) Lobbistická stopa právního předpisu vyhlašovaného ve Sbírce zákonů 

a mezinárodních smluv obsahuje 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení a funkci každého z lobbovaných, 

b) obchodní firmu, název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení lobbisty, který lobboval, 

c) datum, kdy k lobbování došlo, a 

d) přesné vymezení, kterých věcí v návrhu právního předpisu se lobbování týkalo.“. 

 
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3. 

 

 
ČÁST PÁTÁ 

 

ÚČINNOST 

 

Čl. V 

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022. 
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