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Stanovisko k tezím novely zákona o střetu zájmů 

Shrnutí: 

Teze změn zákonné úpravy střetu zájmů představují nekoncepční normu. Rezignovaly na 
potřebnou širší reformu a řeší pouze dílčí problémy. Novela tak nepřinese zásadní změnu. 
Teze nicméně obsahují i pozitivní kroky, především odevzdávání oznámení ke dni nástupu do 
funkce, stanovení pevné doby pro přístup do registru oznámení, odstupňování a zvýšení sankcí, 
rozšíření omezení přechodu z veřejné do soukromé sféry. 
Zcela ovšem schází bližší specifikace centrálního elektronického registru, který navíc dle návrhu 
budou povinně využívat pouze někteří veřejní funkcionáři. Především však návrh zcela rezignuje na 
zajištění kontroly dodržování zákona, což je dnes největší problém. 

 

Naplnění bodů Rekonstrukce státu (pozn. nepokrývají celou problematiku): 

 majetková přiznání politiků a případně dalších veřejných funkcionářů budou odevzdávána 
elektronicky a budou k dispozici na centrálně vedené webové stránce (okruh informací 
zpřístupněných veřejnosti bude odstupňovaný podle postavení veřejného funkcionáře), 

→ Návrh opatření víceméně splňuje. Je ovšem třeba bližší specifikace u registru zaručující 
splnění všech bodů. 

 majetková přiznání budou vyplňována s údaji ke dni nástupu do funkce, 

→ Návrh opatření splňuje. 

 zákon zavede vymahatelné sankce za porušení zákona a umožní nezávislou kontrolu 
majetkových přiznání. 

→ Návrh opatření splňuje pouze částečně. Sankce nelze bez institucionalizované kontroly 
považovat za skutečně vymahatelné, protože přetrvá současný nefunkční stav. 

Pozitivní návrhy, které považujeme za vhodné a potřebné a které by měly v novele zůstat: 

 Odevzdávání oznámení ke dni nástupu do veřejné funkce. Umožní srovnávat nabytý 
majetek a další parametry s počátečním stavem. Jde o běžnou praxi v zahraničí. 

 Stanovení pevné 12měsíční doby pro přístup do registru oznámení. Zaručí jednotnou lhůtu 
pro přístup do registru, což napraví stávající stav, kdy některá evidenční místa přidělovala 
přístup i jen na 2 dny přes víkend. 

 Elektronický centrální registr (je-li takto myšlen). Zlepší kontrolu veřejnosti, přehlednost, 
sjednotí způsob odevzdávání a vyhledávání v datech, může přehledně a jednoduše ukázat, 
která data chybí (nebyla odevzdána). Nutno ovšem výrazně podrobněji specifikovat. 

 Rozšíření omezení přechodu z veřejné do soukromé sféry. Přechodové období pomůže 
v omezení přenášení know-how, vnitřních vazeb a interních informací potenciálně 
využitelných pro soukromé obohacení. Vhodné rozšířit i opačným směrem. 

 Odstupňování a zvýšení sankcí. Diferencuje sankce dle závažnosti provinění, umožňuje udělit 
i poměrně citelnou pokutu (až 1 mil. Kč) a především pro závažnější provinění stanovuje 
minimální hranici sankcí, takže za některé přestupky dostane provinilec automaticky pokutu. 

 Zavedení metodické pomoci. Přinese praktické rady k nejasnostem při implementaci zákona. 
Třeba blíže specifikovat a nastavit efektivně, aby nešlo pouze o pomoc „na papíře“. 

Nyní podrobněji k bodům, které nepovažujeme za dostatečně řešené.  
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Konkrétní doporučení změn 

3.1 Vzory formulářů a gestorství tématu: 

 Z textu není jasné, zda se má „gestorství“ tématu ujmout do budoucna natrvalo Úřad vlády, 

nebo to není řešeno. Pokud bude vzor formuláře řešen prostřednictvím nařízení vlády, dává 

to smysl pouze v případě, že bude Úřad vlády mít celou tuto agendu trvale na starosti. 

Uváděné „postupné zapracovávání změn“ nepovažujeme za vhodné, změna regulace by měla 

být rozmyšlena a naplánována celistvě, koncepčně a najednou. 

 Návrh znění novely je třeba přeformulovat tak, aby jednoznačně odkazoval na výhradní 

povinnost odevzdávat oznámení v elektronické podobě a ve strojově čitelném formátu. 

3.2 Oznámení při vstupu 

 Doporučujeme §12 textu legislativní úpravy doplnit následovně: 

(1) Oznámení podle § 9, § 10 písm. a), c), d) a podle odstavce 2 je veřejný funkcionář povinen 

učinit do 30 dnů od nástupu do funkce; oznámení podle § 10 zahrnuje veškerý majetek, který 

v den nástupu do funkce veřejný funkcionář má. 

3.3 Nejednotnost vedení registru oznámení 

 Ideálním stavem by byl centrální registr, který zaručí jednotnost postupu při vyplňování a 

odevzdávání oznámení dle zákona. Systém by během online vyplňování veřejné funkcionáře 

naváděl, co a jak vyplňovat, čímž by došlo k unifikaci plnění zákonných povinností (dnes 

v praxi způsobuje problémy). Nejednalo by se tedy o nahrávání dokumentů (ve formátu pdf, 

doc či jiném). Nahrávání dokumentů by navíc neumožnilo odstupňování zveřejňování 

informací, které je žádoucí z toho důvodu, že množství zveřejňovaných informací by mělo 

odpovídat povaze postavení veřejného funkcionáře (ředitel školy či níže postavený úředník 

nemusí plně zveřejňovat tolik informací jako zákonodárce). Jednotnost postupu je důležitá 

zvláště ve chvíli, kdy jsou implementovány změny systému. Nastíněný systém by zároveň sám 

prováděl kontrolu úplnosti odevzdaných oznámení a poskytoval jednoduchý nástroj pro 

kontrolu veřejnosti díky možnostem vyhledávání. Systém (při vhodném nastavení) zjednoduší 

práci evidenčním místům i veřejným funkcionářům a zároveň zlepší přístup veřejnosti 

k informacím odevzdávaným dle zákona o střetu zájmů. 

 Není záhodno dělit, kdo bude muset centrální registr využívat a kdo nikoli. Přijatelná 

minimalistická varianta je taková, kdy by se účinnost novely vztahovala na některé veřejné 

funkcionáře k pozdějšímu datu. Nelze ovšem odlišovat formu odevzdávání povinných 

oznámení. Jako vhodná se nabízí informační osvětová kampaň pro veřejné činitele, aby ti byli 

informováni o změně povinností a o způsobu práce s elektronickým registrem. 

 Oddělení povinnosti pouze pro nejvyšší představitele veřejné správy zároveň neodpovídá 

reálným problémům, kdy k údajům nejvyšších představitelů není zdaleka takový problém se 

dostat, jako k údajům funkcionářů s nižším postavením. U nich také častěji dochází 

k neodevzdávání oznámení či odevzdávání nepravdivých informací souvisejících se zcela 

minimální kontrolou na této úrovni (a to i ze strany veřejnosti). Zároveň by navrženým 

řešením přetrval také problém, kdy o porušení zákona a souvisejících sankcích rozhodují 

zaměstnanci v nutně podjatém postavení (především když rozhodují o svých nadřízených). 
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3.4 Elektronizace registru oznámení 

 Text tezí přesvědčivě neukazuje, v čem bude rozdíl od současného stavu, kdy jsou oznámení 

veřejnosti také dostupná elektronicky. 

 Je nutné specifikovat podobu a funkcionality elektronického registru a tedy ujasnit, jaké jsou 

od něj požadavky a jaké funkce má plnit a poskytovat. Nestačí, aby byl elektronizovaný – už 

dnes je dostupný přes internet. Systém musí být uživatelsky přívětivý, jednoduchý a intuitivní 

(jak pro veřejné funkcionáře, tak pro veřejnost), musí umožňovat jednoduché vyhledávání, 

měl by obsahovat strojově čitelná data, umožňovat export dat do formátů xls a csv či zakrytí 

některých údajů pro veřejnost atd. Zároveň pro rozhodování o přechodu k čistě 

elektronickému registru budou zásadním parametrem náklady, které je třeba odhadnout co 

nejpřesněji. K vytvoření takovéto kalkulace je nutné předpokládané funkcionality systému 

znát. Uvedená maximální výše nákladů je vysoce přemrštěná. Důrazně doporučujeme 

provést sérii konzultací s IT odborníky a to i mimo veřejnou správu (interní nemají vždy 

potřebné zkušenosti a mají někdy velmi odlišné představy od cen služeb vyskytujících se na 

běžném trhu). 

 Doporučujeme do textu zdůvodnění doplnit následující: 

Díky elektronizaci bude jednoduše vidět, kdo oznámení ne/podal. Často totiž u evidenčních 

orgánů oznámení funkcionářů nejsou. Systém by mohl jednoduše poukazovat na ta chybějící 

(za předpokladu, že by v něm byli zaneseni všichni povinní funkcionáři). 

Jedná se o jednoduchý nástroj kontroly úplnosti, protože elektronický systém bez potíží 

vygeneruje, která oznámení v systému chybějí. 

 Odmítáme rozdělení toho, na které veřejné funkcionáře se bude vztahovat povinnost 

využívat výhradně elektronický registr a na které nikoli. Jedná se o nerovný přístup ze strany 

státu, který navíc nepovažujeme za potřebný.  Neexistuje objektivní důvod pro takovýto krok. 

Pro porovnání: zákon o střetu zájmů byl účinný do 8 měsíců po schválení a představoval vznik 

několika tisíc evidenčních orgánů, které jsou povinny krom jiného zabezpečit dálkový přístup 

k evidovaným oznámením.  

 K návrhu textace legislativních změn: V souvislosti s předchozím komentářem považujeme 

nový §13a za redundantní a doporučujeme pouze upravit §13. 

 Pokud zůstane novela v podobě, kdy se elektronizace bude vztahovat pouze na některé 

veřejné činitele, je nutné ošetřit udělování přístupu do registru totožně pro oba systémy 

(např. 12měsíční lhůta při poskytnutí přístupového hesla) 

 

3.5 Revolving doors 

 Opatření se týká pouze úředníků veřejné správy. Logičtější by proto bylo tuto otázku upravit 

ve služebním zákoně.  Ten by měl řešit taktéž vstup ze soukromé do veřejné sféry (pozn.: 

Upozorňujeme, že platný služební zákon má v tomto spíše opačný přístup.). 

 Mělo by se vztahovat i na zákonodárce (viz textu v odstavci 2.). 

 Mělo by se týkat nejen přechodu z veřejné sféry do soukromé, ale i opačným směrem – ze 

soukromé sféry do veřejné. Přechody z veřejné do soukromé sféry a problém tzv. „trafik“ by 

bylo vhodnější řešit zákonem o nominacích, který mělo připravit Ministerstvo financí (podle 

plánu legislativních prací vlády na rok 2015 ovšem od přípravy zákona upustilo). Téma by bylo 

vhodné projednat v rámci pracovní skupiny. 

 K návrhu textace novely navrhujeme následující změny v §6: 
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a) rozhodování o smlouvě obsahu smlouvy na veřejnou zakázku, poskytnutí dotace, veřejné 
finanční podpoře, subvenci, grantu, finančním vypořádání a návratné finanční výpomoci, 
příspěvku, daru, nebo prominutí daně, kterou kdy je taková právnická osoba nebo takový 
zaměstnavatel uzavřeli  v přímém vztahu se státem, územním samosprávným celkem nebo 
právnickou osobou zřízenou zákonem nebo zřízenou či založenou státem nebo územním 
samosprávným celkem, 
b) jako orgán činný v trestním řízení vedeném proti takové právnické osobě v rámci trestní 
odpovědnosti právnických osob, 
c) jako orgán činný v trestním řízení vedeném proti společníkovi nebo statutárnímu orgánu 
takové právnické osoby, 
d) rozhodování o právech a povinnostech takové právnické osoby nebo takového 
zaměstnavatele ve správním řízení, související s výkonem jemu svěřených činností, 
e) rozhodování o uložení sankcí za spáchání správního deliktusankcích za správní delikt 
takovou právnickou osobou nebo takovýmto zaměstnavatelem, související s výkonem jemu 
svěřených činností, (…) 
Body b) a c) nicméně v praxi velmi pravděpodobně nenastanou, orgány činné v trestním 
řízení jsou řešeny v jiných legislativních normách a nevztahuje se na ně ani zákon o střetu 
zájmů. Uvedený návrh změny textu je zpřesnění, ale není logické jej do návrhu vůbec 
zahrnovat. 
Bod e) je redundantní, protože rozhodování o sankcích jd rozhodováním o právech a 
povinnostech zahrnutých v bodě e). Uvedený text je opět pouhým zpřesněním, bod však 
doporučujeme vynechat.  

 Ad §6, odst. 3: Zahrnutí osob blízkých považujeme za inspirativní, máme ovšem pochybnosti 

jak o možnosti takto bez dalšího omezovat práva třetích osob a o praktickém naplňování 

tohoto ustanovení a o vymahatelnosti. Osoby blízké nejsou povinnými osobami dle zákona o 

střetu zájmů, zároveň při podobě navrhovaných změn existují závažné pochybnosti o tom, 

kdo bude tuto povinnost kontrolovat a sankcionovat její porušení (zároveň sankce není 

stanovená v §23). Doporučujeme z návrhu vynechat. 

 Pro ilustraci střetu zájmů při přestupech ze soukromé do veřejné sféry a opačně lze uvést 

kupříkladu případ exposlance Petra Vrzáně, který se stal v roce 2006 šéfem státního dozoru 

nad sázkovými hrami a loteriemi na ministerstvu financí, dříve ovšem působil jako manažer 

kasina Happy Day. Po odchodu z ministerstva v roce 2011 se Vrzáň stal výkonným ředitelem 

Sdružení provozovatelů centrálních loterních systémů. 

3.6 Úprava sankcí za přestupky 

 Doporučujeme do textu zdůvodnění navrhovaných změn doplnit odůvodnění toho, proč se 

zvyšuje hranice udílených sankcí (preventivnost působení, odstrašující funkce sankce, 

dnešních 50 tis. Kč je v milionových a miliardových podvodech směšná). 

 Bylo by vhodné doplnit povinnost úřadu zveřejnit výsledek šetření o přestupku s veřejným 

funkcionářem podle zákona o střetu zájmů. Pokud má mít aspoň nějaký preventivní 

charakter, pak je to právě zveřejnění „provinilců“ a jim uložených trestů. Beze změny to bude 

v duchu současné praxe, kdy úřad informoval, že podnět šetří a to je vše. Informace o šetření 

by měly být zveřejňovány. 

3.7 Metodická pomoc 

 Schází bližší specifikace podoby metodické pomoci a návrh paragrafovaného znění této dílčí 
úpravy. 
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 Schází informace o tom, že veřejní funkcionáři si sami se stanovenými povinnostmi nevědí 
rady (neví co a jak oznamovat), nebo ani neví o existenci daných povinností. Bylo by žádoucí 
doplnit: 
a) informování o povinnostech a základní návod na podání oznámení, vč. využití vzorů 

vyplněných formulářů, 
b)  možnost metodické podpory a zodpovídání dotazů funkcionářů, 
c) pomoc s definováním konkrétních povinných osob dle zákona. 

Kontrola 

 Návrh zcela rezignuje na zavedení kontroly dodržování zákona, což je dnes největší problém. 
 Důrazně doporučujeme zavedení jednotného orgánu, který by měl toto na starosti. Příslušný 

orgán by měl mít nezávislé postavení, měl by mít pravomoci provádět šetření a kontrolu 
došlých oznámení, prověřovat podezření od občanů a z médií, udílet sankce, měl by být 
postavený apoliticky – tzn. jeho zaměstnanci vč. vedení by nebyli členy politických stran (a to 
ani v posledních např. 5 letech), měl by publikovat veškerá svá rozhodnutí a nálezy a vydávat 
každoročně výroční zprávu o své činnosti vč. podrobných statistik o počtu ne/odevzdaných 
oznámení, počtu šetření, udělených sankcích a jejich výši atd. 

 

Přehled požadavků Rekonstrukce státu k tomuto tématu vč. odborných zdrojů je k dispozici na webu 
http://www.rekonstrukcestatu.cz/cs/elektronicka-majetkova-priznani-ke-dni-nastupu-do-funkce. 

V Praze dne 8. 1. 2015 zpracovali: 
Magdaléna Klimešová (Frank Bold), Lenka Petráková (Oživení), Vladan Brož (Rekonstrukce státu) 

http://www.rekonstrukcestatu.cz/cs/elektronicka-majetkova-priznani-ke-dni-nastupu-do-funkce

