
Pozměňovací a jiné návrhy  

k návrhu poslanců Jany Mračkové Vildumetzové, Ivo Vondráka, Heleny Válkové, Milana 

Poura, Petra Sadovského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích 

(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 

Praze, ve znění pozdějších předpisů 

(tisk 273) 
 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona přednesl ve druhém čtení dne 30. ledna 2019 poslanec Ivan 

Adamec. 
 

 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 30. ledna 2019 
 

 

 

A. Poslanec Pavel Jelínek 

SD 1567 

 

V části první „Změna obecního zřízení“ Čl. I, se bod 1 mění následně: 

 

V § 72 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Uvolněnému členovi zastupitelstva obce, který je 

poslancem, senátorem nebo členem vlády, neposkytuje obec odměnu.“. 

 

V části druhé „Změna krajského zřízení“ Čl. II, se text mění následně: 

 

V § 47 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 99/2017 Sb., se na 

konci odstavce 1 doplňuje věta „Uvolněnému členovi zastupitelstva, který je poslancem, 

senátorem nebo členem vlády, neposkytuje kraj odměnu.“. 
 

V části třetí „Změna zákona o hlavním městě Praze“ Čl. III, se text mění následně: 

 

V § 53 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 99/2017 Sb., se na konci 

odstavce 1 doplňuje věta „Uvolněnému členovi zastupitelstva hlavního města Prahy, který je 

poslancem, senátorem nebo členem vlády, neposkytuje hlavní město Praha odměnu.“. 
 

 

 

B. Poslanec Jakub Michálek 

SD 2054 

B1.  

1. V ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, novelizační bod 1 nově zní: 

 

„1. V § 72 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Uvolněnému členovi zastupitelstva obce, který je 

poslancem, senátorem, členem vlády nebo uvolněným členem zastupitelstva kraje, poskytuje obec 

odměnu ve výši 0,4násobku výše odměny, která by jinak náležela uvolněnému členovi zastupitelstva 

obce.“.“. 
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2. V ČÁSTI TŘETÍ, Čl. III zní: 

 

„Čl. III 

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 

273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 

312/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 

257/2004 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 

501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 

234/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 66/2008 Sb., zákona č. 169/2008 Sb., zákona č. 

298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 

281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 

424/2010 Sb., zákona č. 246/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 

142/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 

64/2014 Sb., zákona č. 24/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 106/2016 Sb., zákona č. 

99/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. 257/2017 Sb., se mění takto:  

 

1. V § 53 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Uvolněnému členovi zastupitelstva hlavního 

města Prahy, který je poslancem, senátorem nebo členem vlády, poskytuje hlavní město Praha 

odměnu ve výši 0,4násobku výše odměny, která by jinak náležela uvolněnému členovi 

zastupitelstva hlavního města Prahy.“. 

2. V § 87 se doplňuje odstavec 8, který zní: 

„(8) Uvolněnému členovi zastupitelstva městské části, který je poslancem, senátorem, členem 

vlády nebo uvolněným členem zastupitelstva hlavního města Prahy, poskytuje městská část 

odměnu ve výši 0,4násobku výše odměny, která by jinak náležela uvolněnému členovi 

zastupitelstva městské části.“.“. 

 

 

 

SD 2055 

B2.  

1. Název zákona zní: „Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 

předpisů“. 

 

2. Vkládá se nová část čtvrtá, která zní: 

 

„ČÁST ČTVRTÁ 

Změna zákona o střetu zájmů 

Čl. IV 

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., 
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zákona č. 14/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 112/2018 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 5 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. X zní: 

„(1) Veřejnému funkcionáři, s výjimkou funkcionáře podle § 2 odst. 2 písm. b), který byl státem nebo 

územním samosprávným celkem určen, aby vykonával funkci člena řídícího, dozorčího nebo 

kontrolního orgánu právnické osoby zřízené zákonem, státní příspěvkové organizace, příspěvkové 

organizace územního samosprávného celku, právnické osoby, ve které má stát, územní samosprávný 

celek nebo jimi ovládaná právnická osoba, Česká národní banka, nebo tyto osoby společně, 

majetkovou účast nebo podíl na hlasovacích právech, 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. To neplatí, stanoví-li pro 

veřejného funkcionáře či skupinu veřejných funkcionářů pravidla odměňování za výkon funkce člena 

orgánu zvláštní zákon.x) 

_____________ 
X) Například § 81 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 144/2017 Sb.”. 

 

2. V § 5 se odstavec 2 zrušuje. 

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2. 

 

3. V § 23 odst. 1 písm. a) se text „§ 5 odst. 3“ nahrazuje textem „§ 5 odst. 2”. 

4. V § 23 odst. 1 písm. c) se text „nebo 2“ zrušuje.”. 

Dosavadní část čtvrtá se označuje jako část pátá a dosavadní článek IV se označuje jako článek V. 

 

 

 

SD 2056 

B3. 

1. Název zákona zní: „Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.“. 

 

2. Vkládá se nová část čtvrtá, která zní: 

 

„ČÁST ČTVRTÁ 

Změna zákona o střetu zájmů 

Čl. IV 

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. 183/2017 Sb. a zákona č. 112/2018 Sb., se mění takto: 

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

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

 

Dosavadní část čtvrtá se označuje jako část pátá a dosavadní článek IV se označuje jako článek V. 
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C. Poslankyně Ivana Nevludová 

SD 2077 

 

V ČÁSTI TŘETÍ, Čl. III zní: 

 

„Čl. III 

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění ve znění pozdějších předpisů, se mění 

takto:  

 

V § 87 se doplňuje odstavec 8, který zní: 

„(8) Uvolněnému členovi zastupitelstva městské části, který je poslancem, senátorem,  

členem vlády nebo uvolněným členem zastupitelstva hlavního města Prahy, neposkytuje 

městská část odměnu.“. 

 

 

 

 

 

 

V Praze 30. ledna 2019 

 

 

 

 

 

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., v. r. 

zpravodaj garančního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj 
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