
Text dotčeného ustanovení zákona o střetu zájmů v platném znění s vyznačením 

navrhovaných změn 

 

§ 2 

Veřejný funkcionář 

(1) Pro účely tohoto zákona se veřejným funkcionářem rozumí 

a) poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (dále jen "poslanec"), 

b) senátor Senátu Parlamentu České republiky (dále jen "senátor"), 

c) člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády1), 

d) náměstek člena vlády nebo náměstek ministra vnitra pro státní službu, 

e) vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny, vedoucí Kanceláře Senátu nebo vedoucí Kanceláře 

prezidenta republiky, 

f) inspektor Úřadu pro ochranu osobních údajů, 

g) předseda Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 

h) člen Rady Českého telekomunikačního úřadu, 

i) člen Rady Energetického regulačního úřadu, 

j) člen bankovní rady České národní banky, 

k) prezident, viceprezident a člen Nejvyššího kontrolního úřadu, 

l) předseda nebo člen Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, 

m) veřejný ochránce práv a jeho zástupce, 

n) člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, 

o) člen zastupitelstva kraje nebo člen Zastupitelstva hlavního města Prahy, který je pro výkon 

funkce dlouhodobě uvolněn nebo který před svým zvolením do funkce člena zastupitelstva 

nebyl v pracovním poměru, ale vykonává funkce ve stejném rozsahu jako člen zastupitelstva, 

který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn, 

p) člen zastupitelstva obce, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního 

města nebo městské části hlavního města Prahy, který je pro výkon funkce dlouhodobě 

uvolněn nebo který před svým zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyl v pracovním 

poměru, ale vykonává funkce ve stejném rozsahu jako člen zastupitelstva, který je pro výkon 

funkce dlouhodobě uvolněn, nebo  

q) starosta obce, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města 

nebo městské části hlavního města Prahy, místostarosta obce s pověřeným obecním 

úřadem17), městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, 

zástupce starosty městské části hlavního města Prahy nebo členové rady obce s rozšířenou 

působností17), městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, 

městské části hlavního města Prahy, kraje nebo hlavního města Prahy, kteří nejsou pro výkon 

funkce dlouhodobě uvolněni. 

17) Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou 

působností, ve znění pozdějších předpisů. 
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§ 13 

Registr oznámení 

(1) Zřizuje se registr oznámení jako informační systém veřejné správy16), jehož 

správcem je Ministerstvo spravedlnosti, nestanoví-li tento zákon jinak. 

(2) V registru oznámení jsou ukládány elektronické dokumenty podávané veřejnými 

funkcionáři podle § 12 odst. 5, s výjimkou oznámení podávaných soudci, která se ukládají 

v písemné podobě u Nejvyššího soudu; v oznámení veřejný funkcionář uvede své jméno, 

popřípadě jména, příjmení, datum a místo narození, právnickou osobu nebo její orgán nebo 

organizační složku, ve kterých působí, s uvedením funkce, kterou v této právnické osobě nebo 

jejím orgánu nebo v organizační složce zastává, a údaje požadované podle § 9 až 11 a § 12 

odst. 4. 

(3) Každý má právo bezplatně nahlížet prostřednictvím veřejné datové sítě v rozsahu 

stanoveném tímto zákonem do registru oznámení. Oznámení veřejných funkcionářů 

uvedených v § 2 odst. 1 jsou dostupná bez předchozí žádosti. Do oznámení veřejných 

funkcionářů uvedených v § 2 odst. 2 je možné nahlížet na základě žádosti. Do oznámení 

veřejných funkcionářů uvedených v § 2 je možné nahlížet na základě žádosti. 

(4) Žádost musí obsahovat v případě fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, 

datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele a v případě právnické osoby 

obchodní firmu nebo název, identifikační číslo osoby a sídlo, a údaje o fyzické osobě, která 

jedná v zastoupení právnické osoby, a její oprávnění jednat v zastoupení právnické osoby. 

Žádost musí dále obsahovat jméno, popřípadě jména a příjmení veřejného funkcionáře, nebo 

funkci veřejného funkcionáře a právnickou osobu nebo její orgán nebo organizační složku, ve 

které veřejný funkcionář působí. Žádost lze podat  

a) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, 

b) elektronicky prostřednictvím elektronické adresy podatelny správce registru oznámení, 

nebo 

c) elektronicky prostřednictvím datové schránky. 

(5) Po ověření žádosti pro umožnění přístupu do registru oznámení udělí správce 

registru oznámení žadateli uživatelské jméno a přístupové heslo, které bez zbytečného 

odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne obdržení žádosti, doručí prostřednictvím 

provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou žadatele, prostřednictvím elektronické 

pošty nebo prostřednictvím datové schránky žadatele. Uživatelské jméno a přístupové heslo 

do registru oznámení jsou platné po dobu 6 měsíců ode dne jejich prvního použití. Sdělit třetí 

osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru oznámení je zakázáno. 

(6) Každý má právo sdělit evidenčnímu orgánu skutečnosti, které nasvědčují 

nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámeních evidovaných v registru 

oznámení. Evidenční orgán do 30 dnů ode dne obdržení sdělení oznámí tomu, kdo sdělení 

podal, jak bylo s jeho sdělením naloženo. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=170853)



3 
 

(7) Evidenční orgán porovnává údaje uvedené v registru oznámení s údaji uvedenými 

v jiných informačních systémech v rozsahu stanoveném v § 14c. Pokud se evidenční orgán 

dozví, že došlo k jednání, které má znaky přestupku podle tohoto zákona, oznámí takovou 

skutečnost bezodkladně správnímu orgánu příslušnému k projednání přestupků podle tohoto 

zákona. 

(8) Veškeré údaje vedené v registru oznámení týkající se veřejných funkcionářů 

uvedených v § 2 odst. 2 mohou být použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění 

případného porušení povinností při výkonu funkce veřejného funkcionáře stanovených tímto 

zákonem. 

(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. 

 

 

§ 14b 

Rozsah nahlížení do registru oznámení 

 

(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. 

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

registru oznámení u veřejných funkcionářů uvedených v  

a) § 2 odst. 1 písm. a) až o) a u členů rady kraje nebo hlavního města Prahy, kteří nejsou pro 

výkon funkce dlouhodobě uvolněni, v rozsahu všech skutečností oznámených podle § 9 až 

11 a § 12 odst. 4, s výjimkou data a místa narození veřejného funkcionáře a identifikace 

nemovité věci, 

b) § 2 odst. 1 písm. p) v rozsahu všech skutečností oznámených podle § 9, § 10 odst. 2 písm. a) 

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

funkcionáře a identifikace nemovité věci, 

c) § 2 odst. 1 písm. q), s výjimkou primátora a náměstka primátora statutárního města, starosty 

městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské 

části hlavního města Prahy, místostarosty městské části nebo městského obvodu územně 

členěného statutárního města, zástupce starosty městské části hlavního města Prahy a členů 

rady statutárního města, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního 

města, městské části hlavního města Prahy, kraje nebo hlavního města Prahy v rozsahu všech 
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skutečností oznámených podle § 9, § 10 odst. 2 písm. a) až c) a § 12 odst. 4, s výjimkou data a 

místa narození veřejného funkcionáře a identifikace nemovité věci, nebo 

d) § 2 odst. 2 pouze 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.   

(2) Oprávnění podle odstavce 1 nahlížet do registru oznámení a získávat z něj údaje se 

nevztahuje na údaje o veřejných funkcionářích, kteří jsou soudci, státními zástupci nebo 

příslušníky Policie České republiky nebo Generální inspekce bezpečnostních sborů. 

Informace obsažené v registru oznámení o těchto veřejných funkcionářích se neposkytují 

podle zákona upravujícího svobodný přístup k informacím. 

(3) Z registru oznámení jsou v rozsahu potřebném pro výkon své působnosti oprávněny 

získávat informace též  

a) orgány příslušné k projednání přestupků podle tohoto zákona, 

b) soudy a orgány činné v trestním řízení, nebo 

c) zpravodajské služby České republiky. 

§ 14c  

Oprávnění evidenčního orgánu nahlížet do dalších registrů a informačních systémů 

veřejné správy 

(1) Evidenční orgán je oprávněn při výkonu své činnosti podle § 13 odst. 7 a 9 využít 

ze základního registru obyvatel tyto údaje  

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, včetně předchozích jmen a příjmení, 

b) datum a místo narození, 

c) adresa místa pobytu, 

d) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 

e) záznam o zřízení datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová schránka 

zpřístupněna. 

(2) Evidenční orgán je oprávněn při výkonu své činnosti podle § 13 odst. 7 a 9 využít 

z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje  

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, včetně předchozích jmen a příjmení, 

b) datum a místo narození, 

c) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, 

d) státní občanství. 

(3) Evidenční orgán je oprávněn při výkonu své činnosti podle § 13 odst. 7 a 9 využít 

z informačního systému cizinců tyto údaje  

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, včetně předchozích jmen a příjmení, 

b) datum a místo narození, 

c) druh a adresa místa pobytu na území České republiky, 

d) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu, 
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e) státní občanství. 

(4) Evidenční orgán je oprávněn při výkonu své činnosti podle § 13 odst. 7 nebo § 14 

odst. 2 písm. a) využít z katastru nemovitostí údaje o  

a) pozemcích v podobě parcel, 

b) budovách, kterým se přiděluje číslo popisné nebo číslo evidenční, 

c) budovách, kterým se číslo popisné nebo číslo evidenční nepřiděluje a které jsou hlavní stavbou 

na pozemku, nejedná-li se o drobné stavby, 

d) jednotkách vymezených podle občanského zákoníku, 

e) jednotkách vymezených podle zákona o vlastnictví bytů, 

f) právu stavby, 

g) dalších nemovitých věcech evidovaných v katastru nemovitostí, 

h) právech a dalších skutečnostech zapsaných k nemovitým věcem uvedeným v písmenech a) až 

g). 

(5) Z údajů podle odstavců 1 až 4 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové 

údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční 

údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel 

nebo informačního systému cizinců pouze, pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 

Údaje podle odstavců 1 až 4 využívá evidenční orgán v elektronické podobě způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. 

(6) Evidenční orgán může v rozsahu potřebném pro plnění konkrétního úkolu při 

výkonu své působnosti žádat kopie listin, na jejichž podkladě byl proveden zápis do katastru 

nemovitostí a dále od správce evidence nebo jejího provozovatele žádat poskytnutí údajů  

a) z centrálního registru silničních vozidel, 

b) ze základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci, 

c) z obchodního rejstříku, 

d) ze živnostenského rejstříku. 
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