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N á v r h 

 

ZÁKON 

 

ze dne 21.07.2020,  

 

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. a nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 149/2020 Sb., se mění 

takto: 

 

1. V § 2 odst. 2 písm. b) se za slova „územního samosprávného celku,“ vkládají slova 

„s výjimkou právnických osob vykonávajících činnost školy nebo školského zařízení 

a“. 

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

obecním úřadem, obce s rozšířenou působností“ a za slova „členové rady obce“ 

se vkládají slova „s rozšířenou působností“. 

3. V § 13 odst. 3 se za slova „Každý má právo“ vkládají slova „na základě žádosti“ a věta 

druhá a třetí se zrušují. 

4. V § 13 odst. 4 se na konci textu písmene a) doplňují slova „na listině s úředně ověřeným 

podpisem žadatele“. 

5. V § 13 odst. 4 písm. b) se slovo „nebo“ nahrazuje slovy „je-li žádost opatřena 

uznávaným nebo zaručeným elektronickým podpisem žadatele,“. 

6. V § 13 odst. 4 se na konci textu písmene c) doplňuje slovo „žadatele“. 

7. V § 13 odstavec 8 zní: 

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

mohou být použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného porušení 

povinností veřejného funkcionáře.“ 

8. V § 14a odst. 1 se za slova „organizační složce zastává,“ vkládají slova „adresu pro 

doručování elektronické pošty“. 

9. V § 14b odstavec 1 zní: 

„(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, 
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b) § 2 odst. 1 písm. p) a u 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 a městské části hlavního města Prahy, kteří 

nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, 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 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.“. 

 

Čl. II 

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.  
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