
V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 79/2017 Sb., o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do zkráceného meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra spravedlnosti 
dne 8. února 2019, s termínem dodání stanovisek do 15. února 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
vnitra 

K úvodní větě: 
Navrhovaná úprava je prováděcím předpisem k § 12 odst. 6 zákona o 
střetu zájmu, doporučujeme úvodní větu doplnit o novelu zákona střetu 
zájmů, kterou bylo dotčené ustanovení novelizováno, tj. zákon č. 
14/2017 Sb. 
 
K čl. I – obecně: 
Návrhem je měněn pouze stávající § 3 odst. 3 písm. a), připomínáme, že 
v případě, kdy je v právním předpise prováděna pouze jedna změna, 
postupuje se podle čl. 55 odst. 3 Legislativních pravidel vlády.  
Označení novelizačního bodu se v takovém případě neuvádí. 
  
K čl. II – k přechodnému ustanovení: 
V čl. II se upravuje vztah nové právní úpravy ke stávající úpravě. 
Domníváme se, že správně by mělo být místo o náležitostech oznámení 
hovořeno o struktuře oznámení, neboť vyhláška stanovuje strukturu 
oznámení podávaných podle zákona o střetu zájmů.  Rovněž se 
domníváme, že by v rámci přechodného ustanovení postačilo pouze 
vymezit, že oznámení o majetku podávána přede dnem nabytí účinnosti 
vyhlášky, se řídí dosavadními právními předpisy.  
Upozorňujeme na nadbytečnou čárku před slovem „podávaného“. 

1. Vyhověno 
Návrh vyhlášky byl v souladu s připomínkou 
upraven. 
 
 
 
2. Vyhověno 
Návrh vyhlášky byl v souladu s připomínkou 
upraven. 
 
 
 
3. Částečně vyhověno 
Vyhověno v rozsahu nahrazení slov „náležitosti 
oznámení“ slovy „struktura oznámení“ a 
odstranění nadbytečné čárky před slovem 
„podávaného“.  
V části, týkající se zestručnění přechodných 
ustanovení, nebylo připomínce vyhověno, 
vzhledem k tomu, že  je nezbytné v přechodných 
ustanoveních zdůraznit fakt, že 
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 „poloautomatizované“ oznámení bude zavedeno 
pouze u vstupních oznámení. 

Ministerstvo 
financí 

Připomínka: 
K čl. I  
V souladu s čl. 55 odst. 3 Legislativních pravidel vlády je třeba text 
formulovat takto: 
„V § 3 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 79/2017 Sb., o stanovení struktury a 
formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů, se ve větě….“ 
 
Současně však doporučujeme zvážit, zda by s ohledem na rozsah 
navrhované změny nebylo vhodnější uvést celé nové znění ustanovení § 
3 odst. 3 písm. a). 
 
 
 
 
K čl. II 
Podle našeho názoru je uvedené ustanovení nadbytečné (skutečnost, že se 
před 1. červnem 2019 postupovalo podle tehdy platné právní úpravy, 
není třeba normovat) a jako takové ho doporučujeme vypustit. 
 

1. Vysvětleno a částečně vyhověno 
Vyhověno pouze částečně a to v rozsahu úpravy 
formulace vyhlášky v souladu s čl. 55 odst. 3 
Legislativních pravidel vlády. Co se týká 
možnosti uvést celé nové znění ustanovení § 3 
odst. 3 písm. a) vyhlášky o stanovení struktury a 
formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů, 
nelze této připomínce vyhovět, vzhledem k tomu, 
že při novelizaci vyhlášky je nutné dodržovat 
legislativně technické požadavky v souladu 
s ustanovením čl. 25 a násl. Legislativních 
pravidel vlády. 
 
 
2. Nevyhověno 
Je nezbytné v přechodných ustanoveních 
zdůraznit fakt, že „poloautomatizované“ 
oznámení bude zavedeno pouze u vstupních 
oznámení. 

Úřad vlády – 
Kabinet 
vedoucího 
Úřadu vlády  

Bez připomínek. 
 

 

Úřad vlády-
Odbor 
kompatibility 

Bez připomínek. 
 

 

Asociace krajů 
ČR 

Připomínky nebyly zaslány.  

Český úřad 
zeměměřičský a 
katastrální 

Bez připomínek.  
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Moravskoslezský 
kraj 

Bez připomínek.  

Zlínský kraj Doporučující připomínky:   
 
1. Doporučujeme v čl. I. návrhu novely vyhlášky vypustit číslování 
jediného odstavce tohoto článku. 

 
Odůvodnění: Podle čl. 28 odst. 2 Legislativních pravidel vlády se 
„(č)lánek novely, v němž je novelizováno více ustanovení právního 
předpisu, člení na body.“ Článek I. novelizuje právě jedno ustanovení 
právního předpisu, a sice § 3 odst. 3 písm. a) vyhlášky 
č. 79/2017 Sb., o stanovení struktury a formátu oznámení podle 
zákona o střetu zájmů. 
  

2. Doporučujeme ustoupit od použitého způsobu dílčí novelizace, a 
novelizované znění § 3 odst. 3 písm. a) vyhlášky uvést přímo v textu 
novely. 

 
Odůvodnění: Navrhovaný text upraveného znění vyhlášky se 
z předloženého textu obtížně zjišťuje. Pro adresáta právního předpisu 
by bylo vstřícnější, kdyby přímo v textu novely četl finální znění 
upraveného ustanovení: „(3) V oznámení o majetku podle § 10 odst. 1 
písm. a) zákona o střetu zájmů veřejný funkcionář uvede také 
a) identifikaci věci nemovité; nemovitá věc evidovaná v katastru 
nemovitostí se označí pomocí názvu katastrálního území a čísla listu 
vlastnictví, na kterém je nemovitá věc evidována, údajů zapsaných na 
listu vlastnictví vedeném příslušným katastrálním úřadem,“. 

 

 
 
1. Vyhověno 
Návrh vyhlášky byl v souladu s připomínkou 
upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Nevyhověno 
Při novelizaci vyhlášky je nutné dodržovat 
legislativně technické požadavky v souladu 
s ustanovením čl. 25 a násl. Legislativních 
pravidel vlády. 

Svaz měst a obcí Je požadováno, aby i v případě podávání průběžných a výstupních 
oznámení byl uplatněn stejný postup jako u oznámení vstupních, tj. 
oznamovat „poloautomatizovaně“ přes katastr nemovitostí. Veřejný 
funkcionář by po „natažení“ údajů z katastru nemovitostí pouze doplnil 
pořizovací cenu u nově nabyté nemovitosti. Tento požadavek 

Nevyhověno 
V případech průběžných a výstupních oznámení 
je veřejný funkcionář povinen u každé 
oznamované nemovité věci uvést též její 
pořizovací cenu. Nepostačí však pořizovací cenu 
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odůvodňuje tím, že se i v případě průběžných a výstupních oznámení 
může jednat o desítky nemovitostí (např. v souvislosti s dědictvím) a tedy 
o nepřiměřenou zátěž. Není důvod, pokud bude systém upravován, aby 
nebyla úprava provedena jednotně pro všechna podávaná oznámení.  
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

svázat pouze s číslem listu vlastnictví, jelikož na 
něm bude zpravidla evidováno nemovitých věcí 
vícero.  
 
Současně je nutné upozornit na to, že veřejný 
funkcionář oznamované nemovité věci popíše 
v souladu s navrhovanou novelou 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, tudíž nebude 
možné před zaevidováním oznámení získat 
identifikátory konkrétní nemovitosti z katastru 
nemovitostí a k nim pouze doplnit pořizovací 
cenu. 
 
 

Úřad pro 
ochranu 
osobních údajů 

Část 5 obecné části důvodové zprávy nebo odůvodnění, zhodnocení 
dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a 
osobních údajů (dále jen „DPIA“), je nezbytné přepracovat. 
 

Odůvodnění: Návod je na stránkách ÚOOÚ.1 Konstatování: 
„Navrhovaná úprava je v souladu s ochranou soukromí a osobních údajů 
a žádným způsobem do ochrany soukromí a osobních údajů nezasahuje 
(identifikátory neuváděné v oznámení registr oznámení získá z katastru 
nemovitostí až v okamžiku přijetí a zaevidování příslušného oznámení),“ 
je chybné. Návrh podstatným způsobem mění zpracování osobních údajů. 
Nicméně, změna způsobu zpracování ZE shromáždění osobních údajů od 
subjektu údajů k jejich předání katastrem nemovitostí je positivní. 

DPIA by rovněž měla obsahovat záruku ochrany osobních údajů, kterou 

Vyhověno 
Odůvodnění vyhlášky bylo přepracováno a bylo 
do něj zahrnuto zhodnocení dopadů 
navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně 
soukromí a osobních údajů (DPIA) v souladu 
s postupem doporučeným ÚOOÚ. 

                                            
1 https://www.uoou.cz/navod-k-posouzeni-vlivu-na-ochranu-osobnich-udaju-u-navrhu-pravnich-predpisu-dpia/ds-5344. 
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předkladatel uvádí v jiné části odůvodnění: „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.“ 
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