Podklad o. s. Oživení ke sněmovnímu tisku č. 171/2007, návrhu zákona,
kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Vypořádání se s protiargumenty k navržené novele:

Hlavním vládním argumentem pro vydání nesouhlasného stanoviska je příliš…“krátké časové období pro získání relevantních a úplnějších poznatků o problémech a nedostatcích platné právní úpravy“. Zákon o střetu zájmů jistě vyžaduje komplexní revizi, ne-li celé přepracování. Jejich příprava ovšem bude nějakou, spíše dlouhou dobu trvat, a mezitím bude nový zákon platit – ve velmi problematické podobě, kterou navržená novela aspoň částečně vylepšuje. Návrh na změnu zákona vychází sice z časově krátkého období, ale z jasných praktických problémů, které po změně volají; zkušenosti s evidencí oznámení mají zatím jen mandátové a imunitní výbory Parlamentu, další evidenční orgány (kraje, obce ad.) budou stejné problémy řešit masově až v první polovině roku 2008, kdy je stanovena povinnost podat „první“ oznámení; je proto více než vhodné reagovat a dalším problémům předejít; návrh nemá ambici na komplexní změnu zákona, snaží se řešit dílčí problémová ustanovení;
Definice střetu zájmů: V současném zákoně o střetu zájmů 159/2006 je v §3 v odstavci 1 osobní zájem definován úzce jako zájem, který přináší veřejnému funkcionáři osobní výhodu. V následujícím odstavci 2 už ale nesmí veřejný funkcionář ohrozit veřejný zájem tím, že nevyužije své funkce k získání prospěchu pro sebe nebo jinou osobu. Je zde logický rozpor, podle kterého odstavec 2 již neodpovídá úzké definici střetu zájmů podle odstavce jedna, zároveň je ale zřejmé, že odstavec 2 je správný (funkcionář nemá stranit na úkor veřejného zájmu ani třetím osobám – i to je střet zájmů). Změna definice je tudíž potřebná. 
V novele navržená změna definice je doslovným návratem k definici střetu zájmů ze starého zákona o střetu zájmů 238/1992 – nikdo nikdy neměl s touto definicí problém, popravdě byla jediným dobrým místem celého zákona. 
Je potřeba si vyjasnit, k čemu má definice sloužit, neboli co vlastně v praxi střet zájmů je. Střet zájmů je – z pohledu veřejnosti – situace, ve které dochází k ohrožení zájmu veřejného zájmem parciálním. V situaci střetu zájmů ještě nedošlo ke zneužití postavení veřejného funkcionáře a aby k němu nedocházelo, je povinností funkcionáře oznámit zájmy osobní i třetích osob, které by mohly jeho rozhodování ovlivnit (i pracovním či obchodním vztahu). Jinými slovy střet zájmů je situace, kdy je ohrožena nestrannost rozhodování veřejného funkcionáře, a je nutné zdůraznit, že za nacházení se v této situaci zákon veřejného funkcionáře netrestá ani v současné podobě, ani v novelizované. Trest nastane teprve tehdy, když funkcionář střet zájmů neohlásí anebo když svého postavení zneužije na úkor zájmu veřejného. 
Současná podoba zákona z tohoto pohledu vůbec žádnou definici střetu zájmů neobsahuje. Říká pouze, co se rozumí pod osobním zájmem a co funkcionář nesmí dělat, dojde-li ke střetu zájmů. Naopak definice, kterou obsahoval starý zákon o střetu zájmů a který chce novela opět prosadit, přesně říká, čím střet zájmů je: ohrožením důvěry v nestrannost veřejného funkcionáře. 
Rozšíření oznamovací povinnosti i na manžele/ky, druhy, družky a registrované partnery/ky: starý zákon o střetu zájmů obsahoval povinnost veřejných funkcionářů činit oznámení také za manžele a manželky, v současné situaci s přihlédnutím k rovnosti homosexuálů by se měla logicky připojit skupina registrovaných partnerů a partnerek a dále s přihlédnutím k neoddiskutovatelnému a statisticky doložitelnému rostoucímu trendu k soužití v nesezdaném či neregistrovaném partnerství by měla přibýt také skupina druh-družka. Aby se předešlo situacím, na které vládní zamítnutí novely naráží, měla by se tato skupina blízkých osob ještě zúžit na ty, které s veřejným funkcionářem sdílejí společnou domácnost. Tím odpadne problém sezdaných či registrovaných partnerů, kteří již spolu nežijí, ale svůj svazek ještě formálně neukončili. Ovšem nepřipadá v úvahu seriózně debatovat nad úvahou, že by partner, s nímž veřejný funkcionář sdílí domácnost, odmítl funkcionáři sdělit, jaké činnosti v kterých právnických osobách vykonává či jaký nemovitý majetek si pořídil. Takové úvahy nahrávají do karet alibistům schopným tvrdit, že nevěděli, že jejich manžel či manželka jsou společníky ve firmě, které přiklepli veřejnou zakázku, či ještě hůře, umožní jim takovou informaci v souladu se zákonem zamlčet. Tomu má navrhovaná novela předejít. 
Navrhovaná změna novely tedy spočívá v bližší specifikaci osob, o kterých bude funkcionář odevzdávat oznámení, o podmínku „soužití ve společné domácnosti“. 
Co se týče otázky proč za tyto osoby nezveřejňovat oznámení o příjmech (jeden z vládních argumentů), pak odpověď je nasnadě: jedná se o již nežádoucí zásah do soukromí osoby blízké veřejnému funkcionáři, neboť zde nepřevažuje potřeba chránit veřejný zájem nad potřebou ochrany soukromí. Naopak potřeba chránit veřejný zájem převažuje u informací týkajících se napojení na právnické osoby a na nabytí velkého majetku. 
Zjednodušení přístupu veřejnosti k oznámením – vládní argumentace svědčí o nepochopení záměru ani textu novely: změna má umožnit získání přístupu bez nutnosti fyzické návštěvy evidenčního orgánu, ovšem nijak neredukuje potřebu prokázání totožnosti, pouze dává možnost přesunout tento akt (kontroly totožnosti) z evidenčního orgánu na poštu nutností poslat přístupové heslo dopisem do vlastních rukou (v čemž nemůže být spatřován žádný problém, když to tak běžně dělají např. orgány činné v trestím řízení).
Přístup ke starým oznámením podaných podle minulého zákona o střetu zájmů: zde vládě vadí nedostatečná ochrana „starých“ oznámení oproti ochraně nových. Doporučujeme i zde  text novely pozměnit, aby se vládě vyšlo vstříc, ovšem pouze do té míry, abychom zůstali v souladu s body 8 a 9 navrhované novely: bod 8 zamezuje zneužití údajů a bod 9 vytváří výjimku pro určitou skupinu funkcionářů (i mezi starými oznámeními dojde k rozdílu mezi poslanci a senátory a vedoucími ústředních orgánů státní správy bez ministrů v čele) a zároveň se tím eliminuje možnost zveřejnit stará oznámení za manžele a manželky, které novela nejspíš zapomněla před libovolným zveřejněním ochránit, ale které ochranu vyžadují.
Plus dáváme ke zvážení navrhnout změnu §8, kterého si novela nevšímá a který je nedůsledný a může vytvářet v praxi problémy: neuvádí se zde, co se stane s oznámením o osobním zájmu, které funkcionář podá písemně: nejenže není řečeno komu, ale zejména není řečeno, co s ním má ten, kdo ho dostane, učinit jiného, než zařídit, aby se posléze objevilo v zápise z jednání. Bylo by potřeba zde stanovit, že s obsahem písemně podaného oznámení musejí být přítomni seznámeni (na veřejném zasedání veřejným způsobem), a to před tím, než orgán přistoupí k hlasování. 
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