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            III. 

Odůvodnění 

I. Obecná část 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů 
Zákonem č. 112/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 
pozdějších předpisů, došlo mj. k úpravě ustanovení § 14c odst. 4 zákona č. 159/2006 Sb., 
o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“), tak, aby 
Ministerstvo spravedlnosti mohlo využívat údaje z katastru nemovitostí již v okamžiku 
přijímání a evidence oznámení učiněných veřejnými funkcionáři. 
 
Při vyplňování webového formuláře pro podání oznámení prostřednictvím Centrálního 
registru oznámení (dále jen „registr oznámení“) bude veřejný funkcionář v části týkající se 
oznámení věcí nemovitých v případě nemovitostí evidovaných v katastru nemovitostí tyto 
oznamovat „poloautomatizovaně“ přes katastr nemovitostí – veřejný funkcionář oznamované 
nemovité věci popíše oproti dosavadnímu stavu pouze za pomoci názvu katastrálního území 
a čísla listu vlastnictví; zbylé identifikátory registr oznámení získá z katastru nemovitostí 
v okamžiku přijetí a zaevidování příslušného oznámení. V této souvislosti je nutno dodat, 
že bude vyloučen model, kdy by příslušné identifikátory nemovitých věcí získával 
prostřednictvím registru oznámení z katastru nemovitostí sám veřejný funkcionář již při 
vyplňování oznámení, neboť by nebylo možné zamezit možnosti, aby si veřejný funkcionář 
tímto způsobem opatřil z katastru nemovitostí též údaje vážící se k nemovitostem třetích osob.  
 
Výše popsaný model se navrhuje uplatit pouze v případech plnění oznamovací povinnosti dle 
§ 12 odst. 1 zákona o střetu zájmů, tedy při podávání vstupních oznámení, kdy administrativní 
zátěž dopadá na veřejné funkcionáře ve zdaleka nejvyšší míře. Ve vstupních oznámeních jsou 
totiž veřejní funkcionáři povinni uvést předně všechny věci nemovité, které vlastnili ke dni 
předcházejícímu dni zahájení výkonu funkce [§ 10 odst. 1 písm. a) ve spojení 
s odst. 2 písm. a) zákona o střetu zájmů]; za situace, kdy veřejní funkcionáři disponují 
desítkami až stovkami nemovitých věcí (typicky pozemků), které jsou povinni v oznámení 
jednotlivě popsat pomocí údajů zapsaných na listu vlastnictví vedeném pro oznamované 
nemovité věci příslušným katastrálním úřadem, se jeví takováto administrativní zátěž nikoli 
nezbytně nutná za situace, kdy jsou příslušné identifikátory dostupné z jiného 
centralizovaného informačního systému. 
 
Pokud bude veřejný funkcionář oznamovat nemovitosti neevidované v katastru nemovitostí, 
pak zůstane zachován stávající model, tj. explicitně uvede druh nemovité věci a její 
specifikaci včetně místa, kde se nemovitost nachází.  
 
V případech plnění oznamovací povinnosti dle § 12 odst. 2 a 3 zákona o střetu zájmů (tj. při 
podávání tzv. průběžných a výstupních oznámení) bude zachován model stávající, kdy 
veřejný funkcionář popíše nemovité věci, které v průběhu výkonu funkce v daném roce (nebo 
jeho části) nabyl, pomocí všech údajů zapsaných na listu vlastnictví vedeném pro tyto 
nemovité věci příslušným katastrálním úřadem. Důvodem pro tuto odchylku je skutečnost, 
že v případech průběžných a výstupních oznámení je veřejný funkcionář povinen u každé 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBA2DMX6R)



2 
 

oznamované nemovité věci uvést též její pořizovací cenu. Pořízenou nemovitou věc je tedy 
nezbytné jednoznačně identifikovat; nepostačí pořizovací cenu svázat pouze s číslem listu 
vlastnictví, na němž bude zpravidla evidováno nemovitých věcí vícero. V praxi by tento 
model přitom neměl pro veřejné funkcionáře představovat větší administrativní zátěž, neboť 
oznamovací povinnost bude v případech průběžných a výstupních oznámení dopadat 
zpravidla na nemovité věci v řádu jednotek (na rozdíl od případů vstupních oznámení). 
 
V souladu se shora uvedeným je nezbytné uvést znění vyhlášky o stanovení struktury 
a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů do souladu se zněním zákona o střetu zájmů 
účinným od 1. 6. 2019.  

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 
je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání a souladu 
navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů 
Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 
Navrhovaná právní úprava navazuje na zákonné zmocnění vyplývající z § 12 odst. 6 zákona 
o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. Ve zmocňovacím ustanovení je uvedeno, že se 
oznámení podávají ve struktuře a formátu, kterou stanoví Ministerstvo spravedlnosti 
vyhláškou. Navržená novela vyhlášky je s tímto zmocněním v souladu. 
Návrhem vyhlášky není do právního řádu České republiky implementováno právo Evropské 
unie. Předpisy Evropské unie, judikatura soudních orgánů Evropské unie a obecné právní 
zásady práva Evropské unie se na danou problematiku nevztahují. 

3. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy 
na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České 
republiky, dále sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické 
skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením 
a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí 
Finanční náklady na zapracování navrhované úpravy ve výše popsaném režimu stran 
propojení registru oznámení s katastrem nemovitostí jsou odhadovány na 400 000 Kč (bez 
DPH). Navrhovaná vyhláška tak předpokládá přímý dopad na státní rozpočet. Náklady budou 
financovány z rozpočtové kapitoly Ministerstva spravedlnosti. 
 
Sociální dopady, dopady na podnikatelské prostředí, na rodiny a dopady na specifické 
skupiny obyvatel a na životní prostředí návrh nevyvolává. 

4. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
Navrhovaná právní úprava nemá dopad ve vztahu k zákazu diskriminace a nemá 
vliv na rovnost mužů a žen. 

5. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů 
Navrhovaná právní úprava podstatným způsobem mění zpracování osobních údajů. V případě 
„poloautomatizovaného“ oznámení nemovitých věcí budou informace o dané nemovitosti na 
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rozdíl od manuálního vyplňování identifikátorů nemovitosti získávány přímo z katastru 
nemovitostí, a to pouze v nezbytném rozsahu. Veřejný funkcionář tak do oznámení vyplní 
pouze údaje týkající se katastrálního území a listu vlastnictví, na kterém je nemovitá věc 
vedena. 
Vzhledem k tomu, že k získání ostatních identifikátorů od katastrálního úřadu pro potřeby 
registru dojde až v okamžiku přijetí a zaevidovaní příslušného oznámení, dojde v tomto 
ohledu k posílení ochrany osobních údajů v rámci jejich zpracování. 
Jako záruka dostatečné ochrany osobních údajů se jeví skutečnost, že při aplikaci 
navrhovaného způsobu zpracování bude vyloučen model, kdy by příslušné identifikátory 
nemovitých věcí získával prostřednictvím registru oznámení z katastru nemovitostí sám 
veřejný funkcionář již při vyplňování oznámení, neboť by nebylo možné zamezit možnosti, 
aby si veřejný funkcionář tímto způsobem opatřil z katastru nemovitostí též údaje vážící se k 
nemovitostem třetích osob.  

6. Zhodnocení korupčních rizik (CIA) 
Předložený prováděcí předpis nezavádí diskreci v rozhodování, v níž by mohla být korupční 
rizika spatřována. 

7. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 
Navrhovaná právní úprava nemá jakýkoliv dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 

8. Hodnocení dopadu regulace podle obecných zásad 
Na základě čl. 76 Legislativních pravidel vlády předseda Legislativní rady vlády udělil 
výjimku z povinnosti provést hodnocení dopadů regulace podle Obecných zásad u této 
vyhlášky (viz rozhodnutí předsedy Legislativní rady vlády č. j. 2451/2019-UVCR ze dne 
28. 1. 2019). 
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II. Zvláštní část 
 
K čl. I: 
 
Novelou § 3 odst. 3 písm. a) se zavádí nový způsob oznamování nemovitých věcí 
evidovaných v katastru nemovitostí, a to přes katastr nemovitostí – v tomto případě pak 
veřejný funkcionář oznamované nemovité věci popíše pouze za pomoci názvu katastrálního 
území a čísla listu vlastnictví; zbylé identifikátory registr oznámení získá z katastru 
nemovitostí v okamžiku přijetí a zaevidování příslušného oznámení.  
 
K čl. II: 
 
Přechodná ustanovení se vztahují na období před nabytím účinnosti této novely, kdy bude 
uplatňován pouze dosavadní manuální způsob vyplňování registru oznámení v případě 
oznamovaných nemovitých věcí evidovaných v katastru nemovitostí. 
 
K čl. III: 
 
Účinnost vyhlášky se navrhuje od 1. 6. 2019, s ohledem na nabytí účinnosti novely zákona 
o střetu zájmů č. 112/2018 Sb., upravující shora uvedenou problematiku. 
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