
N á v r h 
 

ZÁKON 

ze dne …………… 2020, 

kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

 

Čl. I 

 

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., 

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

 

 

1. V § 2 odst. 1 písm. q) se za slova „místostarosta obce“ vkládají slova „s pověřeným 

obecním úřadem17)“. 

 

Poznámka pod čarou č. 17) zní: „Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným 

obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působnost, ve znění pozdějších předpisů.“. 

 

2. V § 2 odst. 1 písm. q) se za slova „rady obce“ vkládají slova „s rozšířenou působností17)“. 

 

Poznámka pod čarou č. 17) zní: „Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným 

obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působnost, ve znění pozdějších předpisů.“. 

 

3. V § 13 odst. 3 se věty druhá a třetí nahrazují větou „Do oznámení veřejných funkcionářů 

uvedených v § 2 je možné nahlížet na základě žádosti.“. 

 

4. V § 13 odst. 8 se text „odst. 2“ zrušuje.   

 

5. V § 13 se doplňuje odstavec 9, který zní:  

 

 „(9) Evidenční orgán umožní veřejnému funkcionáři prostřednictvím registru oznámení 

přístup k informaci o žadateli, jemuž umožnil přístup k oznámení tohoto veřejného 

funkcionáře, v rozsahu údajů uvedených v odstavci 4, a to bez zbytečného odkladu, 

nejpozději však do 30 dnů ode dne udělení uživatelského jména a přístupového hesla podle 

odstavce 5.“. 

 

6. V § 14b odstavec 1 zní: 

 

„(1) Každý může prvním dnem po lhůtě uvedené v § 12 odst. 1, 2 nebo 3 nahlížet 

do registru oznámení v rozsahu skutečností oznámených podle § 9, § 10 odst. 2 písm. 

a) a c), § 11 odst. 2 písm. a) a § 12 odst. 4, s výjimkou data a místa narození veřejného 

funkcionáře a identifikace nemovité věci.“. 
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7. V § 14c odst. 1 až 3 úvodní části ustanovení se za slova „při výkonu své činnosti podle 

§ 13 odst. 7“ vkládají slova „a 9“. 

 

 

 

Čl. II 

Přechodná ustanovení 

 

1. V případě oznámení podle § 9 až 11 a § 12 odst. 4 zákona č. 159/2006 Sb., ve znění 

účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, učiněných veřejnými funkcionáři do 

dne nabytí účinnosti tohoto zákona se rozsah nahlížení do registru oznámení určí 

podle § 14b zákona č. 159/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona. 

2. V případě oznámení podle § 9 až 11 a § 12 odst. 4 učiněných přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona osobami, které ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona již 

nejsou považovány za veřejné funkcionáře, není po dni nabytí účinnosti tohoto zákona 

nahlížení ani jiný způsob zpřístupňování těchto oznámení veřejnosti přípustný. 

 

 

Čl. III 

Účinnost 

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021. 
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