
Ročník 2017

SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 5 Rozeslána dne 25. ledna 2017 Cena Kč 47,–

O B S A H :

14. Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

15. Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony, přijatému Parlamentem dne 29. listopadu 2016 a vrácenému prezidentem republiky
dne 19. prosince 2016

16. Sdě lení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce



14

ZÁKON

ze dne 29. listopadu 2016,

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

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o střetu zájmů

Čl. I

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění
zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zá-
kona 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. a zákona č. 302/2016 Sb., se mění
takto:

1. V § 1 písm. b) se slovo „finančních“ zrušuje.

2. V § 2 odst. 1 písm. c) se slova „orgánu státní
správy“ nahrazují slovy „správního úřadu“.

3. V § 2 odst. 1 se za písmeno c) vkládají nová
písmena d) a e), která znějí:
„d) náměstek člena vlády nebo náměstek ministra

vnitra pro státní službu,

e) vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny, ve-
doucí Kanceláře Senátu nebo vedoucí Kanceláře
prezidenta republiky,“.

Dosavadní písmena d) až o) se označují jako písme-
na f) až q).

4. V § 2 odst. 1 písm. f) se slova „předseda a“
zrušují.

5. V § 2 odst. 1 písmena o) až q) znějí:
„o) člen zastupitelstva kraje nebo člen Zastupitel-

stva 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 zastupitel-
stva, který je pro výkon funkce dlouhodobě
uvolněn,

p) člen zastupitelstva obce, městské části nebo
městského obvodu územně členěného statutár-
ního 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 roz-
sahu jako člen zastupitelstva, který je pro výkon
funkce dlouhodobě uvolněn, nebo

q) starosta obce, městské části nebo městského ob-
vodu územně členěného statutárního města
nebo městské části hlavního města Prahy,
místostarosta obce, městské části nebo měst-
ského obvodu územně členěného statutárního
města, zástupce starosty městské části hlavního
města Prahy nebo členové rady obce, městské
části nebo městského obvodu územně členě-
ného statutárního města, městské části hlavního
města Prahy, kraje nebo hlavního města Prahy,
kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě
uvolněni.“.

6. V § 2 odst. 2 písmeno d) zní:

„d) vedoucí organizační složky státu, vedoucí za-
městnanec 2. až 4. stupně řízení podle zvlášt-
ního právního předpisu3c) v organizační složce
státu, s výjimkou zpravodajské služby3b), nebo
představený podle zákona o státní službě,
nejde-li o vedoucího oddělení nebo o příslušníka
zpravodajské služby3b),“.

7. V § 2 odst. 2 písm. e) se slova „do městského
úřadu, do magistrátu statutárního města nebo do ma-
gistrátu územně členěného statutárního města,“ zru-
šují.

8. V § 2 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena f) až i), která včetně
poznámky pod čarou č. 11 znějí:

„f) soudce,

g) státní zástupce,

h) voják z povolání ve vojenské hodnosti podplu-
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kovník a vyšší vojenské hodnosti11), s výjimkou
příslušníků zpravodajských služeb3b), nebo

i) ředitel veřejné výzkumné instituce podle zá-
kona o veřejných výzkumných institucích.

11) § 7 odst. 1 písm. e) a f) zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích
z povolání, ve znění pozdějších předpisů.“.

9. V § 2 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova
„§ 12 odst. 2“ nahrazují slovy „§ 12 odst. 4“ a slova
„(§ 14 odst. 1)“ se zrušují.

10. V § 2 odst. 3 písm. a) se slovo „nakládá“
nahrazuje slovy „je oprávněna nakládat“.

11. V § 2 se doplňuje odstavec 4, který včetně
poznámek č. 12 a 13 zní:

„(4) Povinnosti podle tohoto zákona se nevzta-
hují na osobu uvedenou v odstavci 2 písm. a) nebo
h), pokud je její příslušnost k bezpečnostnímu sboru
nebo jeho určenému útvaru utajovanou informací
podle zákona o ochraně utajovaných informací
a o bezpečnostní způsobilosti12) nebo pokud se na
ni vztahují zvláštní postupy k utajení a zajištění bez-
pečnosti13).

12) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací
a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších před-
pisů.
Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se
stanoví seznam utajovaných informací.

13) § 13a zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České
republiky, ve znění pozdějších předpisů.“.

12. V § 3 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Veřejný funkcionář je povinen zdržet se
každého jednání, při kterém mohou jeho osobní zá-
jmy ovlivnit výkon jeho funkce. Osobním zájmem se
pro účely tohoto zákona rozumí takový zájem, který
přináší veřejnému funkcionáři, osobě blízké veřej-
ného funkcionáře, právnické osobě ovládané veřej-
ným funkcionářem nebo osobou blízkou veřejného
funkcionáře zvýšení majetku, majetkového nebo ji-
ného prospěchu, zamezení vzniku případného sní-
žení majetkového nebo jiného prospěchu nebo jinou
výhodu; to neplatí, jde-li jinak o prospěch nebo zá-
jem obecně zřejmý ve vztahu k neomezenému
okruhu adresátů.“.

Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2
a 3.

13. V § 3 odst. 2 se slova „veřejného zájmu“

nahrazují slovy „řádného výkonu funkce ve veřej-
ném zájmu“ a věta druhá se zrušuje.

14. V § 4 odst. 1 úvodní části ustanovení se
slova „písm. c) až i)“ nahrazují slovy „písm. c)
až m)“.

15. V § 4 odst. 1 písm. b) se slova „statutárním
orgánem nebo“ zrušují a slova „podnikající práv-
nické osoby,“ se nahrazují slovy „právnické osoby,
která podniká (dále jen „podnikající právnická
osoba“),“.

16. V § 4 odst. 3, § 9 odst. 1 úvodní části usta-
novení a v § 11 odst. 1 úvodní části ustanovení se
slovo „písemně“ zrušuje.

17. Za § 4 se vkládají nové § 4a až 4c, které
včetně poznámek pod čarou č. 14 a 15 znějí:

„§ 4a

(1) Veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1
nesmí být provozovatelem rozhlasového nebo tele-
vizního vysílání nebo vydavatelem periodického
tisku ani společníkem, členem nebo ovládající oso-
bou právnické osoby, která je provozovatelem roz-
hlasového nebo televizního vysílání nebo vydavate-
lem periodického tisku.

(2) Veřejný funkcionář uvedený v odstavci 1 je
povinen ukončit provozování rozhlasového nebo te-
levizního vysílání nebo vydávání periodického tisku
nebo ukončit svou účast nebo členství v právnické
osobě, která je provozovatelem rozhlasového nebo
televizního vysílání nebo vydavatelem periodického
tisku, bez zbytečného odkladu poté, co začal vyko-
návat svou funkci, nejpozději však do 60 dnů ode
dne zahájení výkonu funkce. Není-li z důvodů ne-
závislých na vůli veřejného funkcionáře možné do-
držet lhůtu uvedenou v předchozí větě, veřejný
funkcionář o této skutečnosti v dané lhůtě informuje
evidenční orgán a provede současně všechna po-
třebná opatření směřující ke splnění povinnosti uve-
dené podle věty první. Ustanovení zvláštních práv-
ních předpisů tím nejsou dotčena4).

(3) Veřejný funkcionář, který neukončil svou
účast nebo členství v právnické osobě, která je pro-
vozovatelem rozhlasového nebo televizního vysílání
nebo vydavatelem periodického tisku, podle od-
stavce 2, nesmí v této obchodní korporaci vykonávat
hlasovací práva. Pokud je veřejný funkcionář jedi-
ným společníkem v obchodní společnosti, nesmí
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při výkonu působnosti nejvyššího orgánu této ob-
chodní společnosti činit jiná rozhodnutí, než která
ukládá zákon nebo která se týkají zrušení obchodní
společnosti, anebo volit orgány obchodní společnosti
nebo jejich členy, ledaže jim zanikla funkce.

§ 4b

Obchodní společnost, ve které veřejný funkcio-
nář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) nebo jím ovládaná
osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti
společníka v obchodní společnosti, se nesmí účastnit
zadávacích řízení podle zákona upravujícího zadá-
vání veřejných zakázek jako účastník nebo poddo-
davatel, prostřednictvím kterého dodavatel proka-
zuje kvalifikaci. Zadavatel je povinen takovou ob-
chodní společnost vyloučit ze zadávacího řízení. Za-
davatel nesmí obchodní společnosti uvedené ve větě
první zadat veřejnou zakázku malého rozsahu, ta-
kové jednání je neplatné.

§ 4c

Je zakázáno poskytnout dotaci podle právního
předpisu upravujícího rozpočtová pravidla14) nebo
investiční pobídku podle právního předpisu upravu-
jícího investiční pobídky15) obchodní společnosti, ve
které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1
písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl před-
stavující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní
společnosti.

14) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová
pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

15) Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně
některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve
znění pozdějších předpisů.“.

18. V § 5 se na konci textu odstavce 1 doplňují
slova „ , podíl na zisku nebo jiné plnění, s výjimkou
plnění, které veřejný funkcionář obdrží v podobě
úhrady pojistného na pojištění odpovědnosti za vý-
kon funkce nebo které obdrží v souvislosti se svou
účastí na jednání těchto orgánů v souladu s běžnými
zvyklostmi do výše 10 000 Kč ročně“.

19. V § 5 odstavec 2 zní:

„(2) Veřejnému funkcionáři uvedenému v § 2
odst. 1 písm. o) a p), který je krajem, hlavním měs-
tem Prahou, obcí, městskou částí nebo městským
obvodem územně členěného statutárního města nebo

městskou částí hlavního města Prahy určen, aby vy-
konával funkci člena řídícího, dozorčího nebo kon-
trolního orgánu podnikající právnické osoby, pokud
v ní kraj, hlavní město Praha, obec, městská část
nebo městský obvod územně členěného statutárního
města nebo městská část hlavního města Prahy nebo
jimi ovládaná právnická osoba má podíl nebo hlaso-
vací práva, nenáleží za tuto činnost odměna, podíl na
zisku nebo jiné plnění, s výjimkou plnění, které ve-
řejný funkcionář obdrží v podobě úhrady pojistného
na pojištění odpovědnosti za výkon funkce nebo
které obdrží v souvislosti se svou účastí na jednání
těchto orgánů v souladu s běžnými zvyklostmi do
výše 10 000 Kč ročně.“.

20. V § 5 odst. 3 úvodní části ustanovení se
slova „jsou neslučitelné funkce vykonávané v pracov-
něprávním vztahu nebo ve služebním poměru“ na-
hrazují slovy „je neslučitelný výkon funkce v pracov-
ním nebo služebním poměru“.

21. V § 6 se dosavadní text označuje jako od-
stavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Omezení veřejného funkcionáře uvedená
v odstavci 1 platí obdobně pro právnické osoby,
které jsou podnikající právnickou osobou nebo za-
městnavatelem uvedenými v odstavci 1 zřízeny nebo
ovládány.“.

22. V § 6 odst. 1 se slova „v § 2 odst. 1 písm. c)
až n) a odst. 2 písm. b) až e)“ nahrazují slovy „v § 2
odst. 1 písm. c) až p) a odst. 2 písm. b) až g)“.

23. V nadpisech hlav IV a V se slovo
„ , DARECH“ zrušuje.

24. V § 7 písm. c) se slova „majetku nabytém“

nahrazují slovy „majetku, který vlastní ke dni před-
cházejícímu dni zahájení výkonu funkce, a majetku
nabytém“.

25. V § 7 písm. d) se slovo „ , darech“ zrušuje.

26. V § 8 se na konci textu odstavce 1 doplňují
slova „ve vztahu k neomezenému okruhu adresátů“.

27. V § 9 odst. 1 písm. b) se slova „právnické
osoby, provozující podnikatelskou činnost (dále jen
„podnikající právnická osoba“)“ nahrazují slovy
„podnikající právnické osoby“.

28. V § 9 odst. 1 písm. b) a c) se za slovo „ná-
zev“ vkládají slova „ , identifikační číslo osoby“.
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29. V § 9 odst. 1 písm. c) se slova „statutárním
orgánem nebo“ zrušují.

30. V § 9 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e) je provozovatelem rozhlasového nebo tele-
vizního vysílání nebo vydavatelem periodic-
kého tisku, anebo společníkem, členem nebo
ovládající osobou právnické osoby, která je pro-
vozovatelem rozhlasového nebo televizního vy-
sílání nebo vydavatelem periodického tisku.“.

31. V § 9 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se
zrušuje označení odstavce 1.

32. § 10 včetně nadpisu zní:

„§ 10

Oznámení o majetku

(1) Veřejný funkcionář je povinen přesně, úplně
a pravdivě oznámit

a) majetek, který vlastní ke dni předcházejícímu
dni zahájení výkonu funkce, a

b) majetek, který nabyl v průběhu výkonu funkce.

(2) V oznámení o majetku veřejný funkcionář
uvede

a) věci nemovité,

b) cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo
práva s nimi spojená,

c) podíl v obchodní korporaci nepředstavovaný
cenným papírem nebo zaknihovaným cenným
papírem, a

d) jiné věci movité určené podle druhu,

1. jejichž cena, která je v daném místě a čase
obvyklá, přesahuje v jednotlivém případě
částku 500 000 Kč, jde-li o oznámení o ma-
jetku podle odstavce 1 písm. a), nebo

2. pokud je nabyl v průběhu kalendářního roku
a jejich hodnota ve svém souhrnu, do něhož
se nezapočítávají věci, jejichž cena je nižší
než 50 000 Kč, přesáhla částku 500 000 Kč,
jde-li o oznámení o majetku podle od-
stavce 1 písm. b).

(3) V oznámení o majetku veřejný funkcionář
dále uvede způsob nabytí a cenu majetku uvedeného
v odstavci 2 písm. a) a d), s výjimkou ceny u věcí
nemovitých podle odstavce 2 písm. a), jde-li o ozná-
mení podle odstavce 1 písm. a). U jiných věcí movi-

tých podle odstavce 2 písm. d) se v oznámení podle
odstavce 1 písm. a) uvádí cena, která je v daném mís-
tě a čase obvyklá. V oznámení podle odstavce 1
písm. b) se uvádí cena, za kterou veřejný funkcionář
věc nemovitou nebo jinou věc movitou nabyl.“.

Poznámka pod čarou č. 6 se zrušuje.

33. V nadpisu § 11 se slovo „ , darech“ zrušuje.

34. V § 11 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Veřejný funkcionář je povinen přesně,
úplně a pravdivě oznámit nesplacené závazky, které
má ke dni předcházejícímu dni zahájení výkonu
funkce. V tomto oznámení uvede nesplacené
závazky převyšující v jednotlivém případě část-
ku 100 000 Kč.“.

Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2
a 3.

35. V § 11 odst. 2 písm. a) se za slova „před-
pisů7)“ vkládají slova „ , a příjmy manžela nebo
partnera veřejného funkcionáře“.

36. V § 11 odst. 2 písm. b) se slovo „finanční“
zrušuje.

37. V § 11 odstavec 3 zní:

„(3) Veřejný funkcionář je povinen v oznámení
uvést výši, druh a zdroj každého příjmu podle od-
stavce 2 písm. a) a výši a druh závazku podle od-
stavce 1 a odstavce 2 písm. b), včetně toho, vůči
komu takový závazek má; fyzickou osobu označí
jménem, popřípadě jmény a příjmením, právnickou
osobu označí obchodní firmou nebo názvem, identi-
fikačním číslem osoby a sídlem.“.

38. § 12 včetně nadpisu zní:

„§ 12

Lhůty a způsob podávání oznámení

(1) Oznámení podle § 9, § 10 odst. 1 písm. a)
a § 11 odst. 1 podávaná ke dni předcházejícímu dni
zahájení výkonu funkce je veřejný funkcionář povi-
nen učinit do 30 dnů ode dne, kdy jej do registru
oznámení o činnostech, oznámení o majetku a ozná-
mení o příjmech a závazcích (dále jen „registr ozná-
mení“) zapsala právnická osoba nebo její orgán nebo
organizační složka uvedené v § 14a odst. 2.

(2) Oznámení podle § 9, § 10 odst. 1 písm. b)
a § 11 odst. 2 je veřejný funkcionář povinen činit
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nejpozději do 30. června následujícího kalendářního
roku po celou dobu výkonu funkce.

(3) V případě, že došlo k ukončení výkonu
funkce veřejného funkcionáře, je osoba, která byla
veřejným funkcionářem, povinna učinit oznámení
podle § 9, § 10 odst. 1 písm. b) a § 11 odst. 2 nej-
později do 30 dnů ode dne, kdy tuto skutečnost do
registru oznámení zapíše právnická osoba nebo její
orgán nebo organizační složka uvedené v § 14a
odst. 2, a to podle stavu ke dni ukončení výkonu
funkce. V oznámení podle § 10 odst. 1 písm. b)
uvede osoba, která byla veřejným funkcionářem, ma-
jetek podle § 10 odst. 2 písm. d) pouze, pokud jeho
hodnota ve svém souhrnu přesáhla ke dni ukončení
výkonu funkce částku 500 000 Kč. V oznámení po-
dle § 11 odst. 2 uvede osoba, která byla veřejným
funkcionářem, peněžité příjmy nebo jiné majetkové
výhody anebo nesplacené závazky pouze, pokud ke
dni ukončení výkonu funkce souhrnná výše peněži-
tých příjmů nebo jiných majetkových výhod nebo
souhrnná výše nesplacených závazků přesáhla část-
ku 100 000 Kč.

(4) Veřejný funkcionář nebo osoba, která byla
veřejným funkcionářem, je povinen oznámení činit
ve lhůtách stanovených v odstavcích 1 až 3 i tehdy,
jestliže nedošlo ke skutečnostem, které jsou uvedeny
v § 9 až 11.

(5) Oznámení podle § 9 až 11 a podle od-
stavce 4 podává veřejný funkcionář nebo osoba,
která byla veřejným funkcionářem, evidenčnímu
orgánu v elektronické podobě prostřednictvím regis-
tru oznámení, s výjimkou soudců, kteří podávají
oznámení podle § 9 až 11 a podle odstavce 4 písemně
Nejvyššímu soudu. Uživatelské jméno a přístupové
heslo do registru oznámení na základě žádosti ve-
řejného funkcionáře nebo osoby, která byla veřej-
ným funkcionářem, vydá právnická osoba nebo její
orgán nebo organizační složka příslušná k zápisu po-
dle § 14a odst. 2. Oznámení do registru oznámení
může veřejný funkcionář nebo osoba, která byla ve-
řejným funkcionářem, podat též prostřednictvím
portálu veřejné správy datovou zprávou s ověřenou
totožností veřejného funkcionáře nebo osoby, která
byla veřejným funkcionářem, způsobem, kterým se
lze přihlásit do jeho datové schránky. Po podání
oznámení do registru odešle správce registru nepro-
dleně veřejnému funkcionáři nebo osobě, která byla
veřejným funkcionářem, do jeho datové schránky
informaci o uskutečněném a zaevidovaném ozná-

mení. Po podání oznámení soudcem mu Nejvyšší
soud neprodleně odešle na jeho adresu informaci
o uskutečněném a zaevidovaném oznámení.

(6) Oznámení se podávají ve struktuře a for-
mátu, které stanoví Ministerstvo spravedlnosti vy-
hláškou. Soudci podávají oznámení na formuláři, je-
hož strukturu a formát stanoví Ministerstvo spra-
vedlnosti vyhláškou.“.

39. § 13 včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 16 zní:

„§ 13

Registr oznámení

(1) Zřizuje se registr oznámení jako informační
systém veřejné správy16), jehož správcem je Minis-
terstvo spravedlnosti, nestanoví-li tento zákon jinak.

(2) V registru oznámení jsou ukládány elektro-
nické dokumenty podávané veřejnými funkcionáři
podle § 12 odst. 5, s výjimkou oznámení podáva-
ných 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 uvede-
ním funkce, kterou v této právnické osobě nebo je-
jím orgánu nebo v organizační složce zastává, a údaje
požadované podle § 9 až 11 a § 12 odst. 4.

(3) Každý má právo bezplatně nahlížet pro-
střednictvím veřejné datové sítě v rozsahu stanove-
ném tímto zákonem do registru oznámení. Ozná-
mení 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.

(4) Žádost musí obsahovat v případě fyzické
osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, datum na-
rození, trvalý pobyt a adresu pro doručování žada-
tele 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, popří-
padě 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
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a) prostřednictvím provozovatele poštovních slu-
žeb,

b) elektronicky prostřednictvím elektronické ad-
resy podatelny správce registru oznámení, nebo

c) elektronicky prostřednictvím datové schránky.

(5) Po ověření žádosti pro umožnění přístupu
do registru oznámení udělí správce registru ozná-
mení žadateli uživatelské jméno a přístupové heslo,
které bez zbytečného odkladu, nejpozději však do
30 dnů ode dne obdržení žádosti, doručí prostřed-
nictvím provozovatele poštovních služeb do vlast-
ních rukou žadatele, prostřednictvím elektronické
pošty nebo prostřednictvím datové schránky žada-
tele. Uživatelské jméno a přístupové heslo do regis-
tru 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 ne-
úplnosti údajů uvedených v oznámeních evidova-
ných v registru oznámení. Evidenční orgán do
30 dnů ode dne obdržení sdělení oznámí tomu,
kdo sdělení podal, jak bylo s jeho sdělením naloženo.

(7) Evidenční orgán porovnává údaje uvedené
v registru oznámení s údaji uvedenými v jiných in-
formačních systémech v rozsahu stanoveném v § 14c.
Pokud se evidenční orgán dozví, že došlo k jednání,
které má znaky správního deliktu podle tohoto zá-
kona, oznámí takovou skutečnost bezodkladně
správnímu orgánu příslušnému k projednání správ-
ních deliktů 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 povin-
ností při výkonu funkce veřejného funkcionáře sta-
novených tímto zákonem.

16) § 3 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech
veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.“.

Poznámky pod čarou č. 8a, 8b a 9 se zrušují.

40. Nadpis § 14 zní: „Vedení registru ozná-
mení“.

41. V § 14 odstavec 1 zní:

„(1) Evidenčním orgánem je Ministerstvo spra-
vedlnosti; jde-li o veřejné funkcionáře uvedené v § 2
odst. 2 písm. f), je evidenčním orgánem Nejvyšší
soud.“.

42. V § 14 odst. 2 úvodní části ustanovení se za
slovo „registru“ vkládá slovo „oznámení“.

43. V § 14 odst. 2 písm. a) a d) se slova
„odst. 2“ nahrazují slovy „odst. 4“.

44. V § 14 odst. 2 písmena b) a c) znějí:

„b) uchovávání žádostí podaných evidenčnímu
orgánu podle § 13 odst. 3 a 4 po dobu 5 let
ode dne podání žádosti,

c) uchovávání oznámení podaných evidenčnímu
orgánu podle § 9 až 11 a § 12 odst. 4 po dobu
5 let ode dne skončení výkonu funkce veřejného
funkcionáře,“.

45. V § 14 odst. 2 písmeno f) zní:

„f) porovnávání údajů a poskytování dokladů po-
dle § 13 odst. 7 správnímu orgánu příslušnému
jednat o správních deliktech podle tohoto zá-
kona,“.

46. V § 14 odst. 2 písm. g) se za slova „uživa-
telského jména“ vkládá slovo „a“ a slova „v elektro-
nické podobě na centrální adrese prostřednictvím ve-
řejné datové sítě“ se nahrazují slovem „oznámení“.

47. V § 14 se na konci odstavce 2 tečka nahra-
zuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h) výkon dalších činností souvisejících s činnostmi
podle písmen a) až g).“.

48. V § 14 odstavec 3 zní:

„(3) Nejvyšší soud vede zvláštní registr písem-
ných oznámení soudců jako soubor dokladů po-
dávaných veřejnými funkcionáři uvedenými v § 2
odst. 2 písm. f) a zajišťuje ve vztahu k nim činnosti
podle odstavce 2 písm. a), c), d), e) a h). Do tohoto
zvláštního registru nelze nahlížet. Informace obsa-
žené ve zvláštním registru písemných oznámení
soudců se neposkytují podle zákona upravujícího
svobodný přístup k informacím.“.

49. V § 14 se doplňují odstavce 4 a 5, které
znějí:

„(4) Správce registru oznámení je povinen vést
registr oznámení tak, aby v něm bylo možné vyhle-
dávat podle jména, popřípadě jmen a příjmení veřej-
ných funkcionářů, podle právnických osob nebo je-
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jich orgánů anebo organizačních složek, ve kterých
veřejní funkcionáři působí, podle funkce, kterou
v této právnické osobě nebo jejím orgánu anebo její
organizační složce veřejný funkcionář zastává, a po-
dle období, za něž bylo oznámení podáno. Správce
registru oznámení vede registr oznámení tak, aby
u každého veřejného funkcionáře bylo zřejmé, zda
oznámení podle § 9 až 11 a § 12 odst. 4 podal ve
lhůtách stanovených v § 12 odst. 1 až 3.

(5) Správce registru oznámení zajistí ochranu
zveřejněných osobních údajů proti možnosti auto-
matizovaného ukládání v internetových vyhledáva-
čích (indexování).“.

50. Za § 14 se vkládají nové § 14a až 14c, které
včetně nadpisů znějí:

„§ 14a

Zápis do registru oznámení

(1) Neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode
dne zahájení nebo skončení výkonu funkce, se do
registru oznámení zapíše jméno, popřípadě jména
a příjmení veřejného funkcionáře, datum a místo
jeho narození, právnická osoba nebo její orgán nebo
organizační složka, ve kterých veřejný funkcionář
působí, jeho funkci, kterou v této právnické osobě
nebo jejím orgánu nebo organizační složce zastává,
a data zahájení a skončení výkonu jeho funkce, s vý-
jimkou utajované informace podle zákona o ochraně
utajovaných informací a o bezpečnostní způsobi-
losti12).

(2) Údaje podle odstavce 1 do registru ozná-
mení zapisují tyto právnické osoby nebo jejich
orgány nebo organizační složky:

a) Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky, jde-li o veřejné funkcionáře
uvedené v § 2 odst. 1 písm. a), vedoucího Kan-
celáře Poslanecké sněmovny a veřejné funkcio-
náře uvedené v § 2 odst. 2 písm. d), jsou-li u ní
zaměstnáni,

b) Kancelář Senátu Parlamentu České republiky,
jde-li o veřejné funkcionáře uvedené v § 2
odst. 1 písm. b), vedoucího Kanceláře Senátu
a veřejné funkcionáře uvedené v § 2 odst. 2
písm. d), jsou-li u ní zaměstnáni,

c) Kancelář prezidenta republiky, jde-li o vedou-
cího Kanceláře prezidenta republiky a veřejné

funkcionáře uvedené v § 2 odst. 2 písm. d),
jsou-li u ní zaměstnáni,

d) ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad,
v jehož čele není člen vlády, jde-li o veřejné
funkcionáře uvedené v § 2 odst. 1 písm. c), d),
f) až i) a n) a § 2 odst. 2 písm. b) až d), g) a h),
pokud tito veřejní funkcionáři vykonávají
funkci v oboru působnosti ministerstva nebo
jiného ústředního správního úřadu, s výjimkou
člena statutárního orgánu příspěvkové organi-
zace územního samosprávného celku a vedou-
cího zaměstnance 2. až 4. stupně řízení příspěv-
kové organizace územního samosprávného
celku,

e) Česká národní banka, jde-li o veřejné funkcio-
náře uvedené v § 2 odst. 1 písm. j) a § 2 odst. 2
písm. c), jsou-li jejími zaměstnanci,

f) Nejvyšší kontrolní úřad, jde-li o veřejné funk-
cionáře uvedené v § 2 odst. 1 písm. k) a § 2
odst. 2 písm. d), jsou-li u něho zaměstnáni,

g) Kancelář Veřejného ochránce práv, jde-li
o veřejné funkcionáře uvedené v § 2 odst. 1
písm. m) a § 2 odst. 2 písm. d), jsou-li u ní za-
městnáni,

h) bezpečnostní sbor, jde-li o veřejné funkcionáře
uvedené v § 2 odst. 2 písm. a) a d), jsou-li jeho
příslušníky nebo u něho zaměstnáni,

i) krajský úřad, jde-li o veřejné funkcionáře uve-
dené v § 2 odst. 1 písm. o) a q) a § 2 odst. 2
písm. b), c) a e), jedná-li se o členy zastupitel-
stva jeho kraje, členy statutárního orgánu pří-
spěvkové organizace jeho kraje, vedoucí za-
městnance 2. až 4. stupně řízení příspěvkové
organizace jeho kraje nebo vedoucí úředníky
zařazené do tohoto krajského úřadu,

j) Magistrát hlavního města Prahy, jde-li o veřejné
funkcionáře uvedené v § 2 odst. 1 písm. o) a q)
a § 2 odst. 2 písm. b), c) a e), jedná-li se o členy
Zastupitelstva hlavního města Prahy, členy sta-
tutárního orgánu příspěvkové organizace hlav-
ního města Prahy, vedoucí zaměstnance
2. až 4. stupně řízení příspěvkové organizace
hlavního města Prahy nebo vedoucí úředníky
zařazené do Magistrátu hlavního města Prahy,

k) obecní úřad, úřad městského obvodu nebo úřad
městské části územně členěného statutárního
města a úřad městské části hlavního města
Prahy, jde-li o veřejné funkcionáře uvedené
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v § 2 odst. 1 písm. p) a q) a § 2 odst. 2 písm. b),
c) a e), jedná-li se o členy zastupitelstva jeho
obce, městského obvodu nebo městské části sta-
tutárního města a městské části hlavního města
Prahy, členy statutárního orgánu příspěvkové
organizace jeho obce, městského obvodu nebo
městské části statutárního města nebo městské
části hlavního města Prahy, vedoucí zaměst-
nance 2. až 4. stupně řízení příspěvkové organi-
zace jeho obce, městského obvodu nebo měst-
ské části statutárního města nebo městské části
hlavního města Prahy nebo vedoucí úředníky
zařazené do tohoto úřadu,

l) veřejná výzkumná instituce, jde-li o veřejného
funkcionáře uvedeného v § 2 odst. 2 písm. i),
jejímž je statutárním orgánem,

m) Ministerstvo spravedlnosti, jde-li o veřejné
funkcionáře uvedené v § 2 odst. 2 písm. f); zápis
je povinno bez prodlení oznámit Nejvyššímu
soudu.

(3) Právnická osoba nebo její orgán anebo orga-
nizační složka uvedené v odstavci 1 neprodleně poté,
co do registru oznámení zapíší údaje podle od-
stavce 1, informují příslušného veřejného funkcio-
náře o tom, že byly do registru oznámení zapsány
údaje podle odstavce 1, a o datu, dokdy je veřejný
funkcionář povinen podat oznámení podle § 9 až 11
a § 12 odst. 4.

(4) Orgány uvedené v odstavci 1 písm. i) až k)
vykonávají činnost podle odstavce 1 v přenesené pů-
sobnosti.

§ 14b

Rozsah nahlížení do registru oznámení

(1) Každý může prvním dnem po lhůtě uve-
dené v § 12 odst. 1, 2 nebo 3 nahlížet do registru
oznámení u veřejných funkcionářů uvedených v

a) § 2 odst. 1 v rozsahu všech skutečností oznáme-
ných podle § 9 až 11 a § 12 odst. 4, s výjimkou
data a místa narození veřejného funkcionáře
a identifikace nemovité věci, nebo

b) § 2 odst. 2 pouze v rozsahu skutečností ozná-
mených 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 identi-
fikace nemovité věci.

(2) Oprávnění podle odstavce 1 nahlížet do re-

gistru 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 bezpeč-
nostních sborů. Informace obsažené v registru ozná-
mení o těchto veřejných funkcionářích se neposky-
tují podle zákona upravujícího svobodný přístup
k informacím.

(3) Z registru oznámení jsou v rozsahu potřeb-
ném pro výkon své působnosti oprávněny získávat
informace též

a) orgány příslušné k projednání správních deliktů
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 využít ze základního re-
gistru obyvatel tyto údaje

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné pří-
jmení, včetně předchozích jmen a příjmení,

b) datum a místo narození,

c) adresa místa pobytu,

d) státní občanství, popřípadě více státních občan-
ství,

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

(2) Evidenční orgán je oprávněn při výkonu své
činnosti podle § 13 odst. 7 využít z informačního
systému evidence obyvatel tyto údaje

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné pří-
jmení, včetně předchozích jmen a příjmení,

b) datum a místo narození,

c) adresa místa trvalého pobytu, včetně předcho-
zích adres místa trvalého pobytu,

d) státní občanství.

(3) Evidenční orgán je oprávněn při výkonu své
činnosti podle § 13 odst. 7 využít z informačního
systému cizinců tyto údaje

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné pří-
jmení, včetně předchozích jmen a příjmení,
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b) datum a místo narození,

c) druh a adresa místa pobytu na území České re-
publiky,

d) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení po-
bytu,

e) státní občanství.

(4) Evidenční orgán je oprávněn při výkonu své
činnosti podle § 13 odst. 7 využít z katastru nemo-
vitostí 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 stav-
bou na pozemku, nejedná-li se o drobné stavby,

d) jednotkách vymezených podle občanského zá-
koníku,

e) jednotkách vymezených podle zákona o vlast-
nictví bytů,

f) právu stavby,

g) dalších nemovitých věcech evidovaných v katas-
tru nemovitostí,

h) právech a dalších skutečnostech zapsaných k ne-
movitým věcem uvedeným v písmenech a) až g).

(5) Z údajů podle odstavců 1 až 4 lze v konkrét-
ním 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 evi-
dence 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 umožňují-
cím dálkový přístup.

(6) Evidenční orgán může v rozsahu potřebném
pro plnění konkrétního úkolu při výkonu své pů-
sobnosti 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, pod-
nikajících fyzických osob a orgánů veřejné
moci,

c) z obchodního rejstříku,

d) ze živnostenského rejstříku.“.

51. Nadpis hlavy VII zní: „SPRÁVNÍ DE-
LIKTY“.

52. § 23 až 25 včetně nadpisů znějí:

„§ 23

Přestupky

(1) Veřejný funkcionář s výjimkou veřejného
funkcionáře uvedeného v § 2 odst. 2 písm. f) nebo g)
se dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s § 4 odst. 1 nebo § 5 odst. 3 vyko-
nává funkci nebo činnost, která je neslučitelná
s výkonem funkce veřejného funkcionáře,

b) v rozporu s § 4a odst. 1 je provozovatelem roz-
hlasového nebo televizního vysílání nebo vyda-
vatelem periodického tisku anebo společníkem,
členem nebo ovládající osobou právnické oso-
by, která je provozovatelem rozhlasového nebo
televizního vysílání nebo vydavatelem periodic-
kého tisku,

c) pobírá odměnu v rozporu s § 5 odst. 1 nebo 2,

d) nepodá oznámení o osobním zájmu podle § 8
odst. 1,

e) v oznámení podle § 9 až 11 nebo § 12 odst. 4
uvede zjevně nepřesné, neúplné nebo neprav-
divé údaje, nebo

f) neučiní oznámení ve lhůtě podle § 12 odst. 1, 2
nebo 3.

(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) poruší zákaz výkonu činnosti po stanovenou
dobu od skončení výkonu funkce veřejného
funkcionáře podle § 6,

b) po skončení výkonu funkce veřejného funkcio-
náře neučiní oznámení ve lhůtě podle § 12
odst. 3 nebo v něm uvede zjevně nepřesné, ne-
úplné nebo nepravdivé údaje,

c) v rozporu s § 13 odst. 5 sdělí třetí osobě uživa-
telské jméno a přístupové heslo k nahlížení do
registru oznámení, nebo

d) v rozporu s § 13 odst. 8 používá nebo dále
zpracovává údaje vedené v registru oznámení
k jinému účelu než ke zjištění případného po-
rušení povinností při výkonu funkce veřejného
funkcionáře stanovených tímto zákonem.

(3) Za přestupek lze uložit pokutu
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a) od 1 000 Kč do 50 000 Kč, jde-li o přestupek
podle odstavce 1 písm. d) až f) anebo odst. 2
písm. b) až d),

b) od 5 000 Kč do 250 000 Kč, jde-li o přestupek
podle odstavce 1 písm. a) až c),

c) od 25 000 Kč do 500 000 Kč, jde-li o přestupek
podle odstavce 2 písm. a).

(4) Za přestupky podle odstavce 1 písm. a)
až e) a odstavce 2 písm. a) a b) nelze uložit napome-
nutí. Od uložení sankce podle odstavce 3, jde-li
o přestupky podle odstavce 1 písm. a) až e) a od-
stavce 2 písm. a) a b), nelze v rozhodnutí o přestupku
upustit.

(5) Přestupky podle odstavců 1 a 2 nelze pro-
jednat v blokovém nebo příkazním řízení.

§ 24

Správní delikty právnických a podnikajících
fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
dopustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s § 13 odst. 5 sdělí třetí osobě uživa-
telské jméno a přístupové heslo k nahlížení do
registru oznámení, nebo

b) v rozporu s § 13 odst. 8 používá nebo dále
zpracovává údaje vedené v registru oznámení
k jinému účelu než ke zjištění případného po-
rušení povinností při výkonu funkce veřejného
funkcionáře stanovených tímto zákonem.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží
pokuta od 1 000 Kč do 50 000 Kč.

§ 25

Společná ustanovení ke správním deliktům

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpo-
vídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí,
které bylo možno požadovat, aby porušení právní
povinnosti zabránila.

(2) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jest-
liže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku
ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do
3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(3) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo
při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislos-

ti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpověd-
nosti a postihu právnické osoby.

(4) Při určení výměry pokuty se přihlédne k zá-
važnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho
spáchání a jeho následkům a okolnostem, za nichž
byl spáchán.

(5) Správní delikty podle § 23 odst. 1 projed-
nává v přenesené působnosti obecní úřad obce s roz-
šířenou působností, v jejímž územním obvodu má
veřejný funkcionář pobyt. Správní delikty podle
§ 23 odst. 2 písm. a) a b) projednává v přenesené pů-
sobnosti obecní úřad obce s rozšířenou působností,
v jejímž územním obvodu má fyzická osoba, která
byla veřejným funkcionářem, trvalý pobyt. Správní
delikty podle § 23 odst. 2 písm. c) a d) a podle § 24
odst. 1 projednává Úřad pro ochranu osobních
údajů.

(6) Pokuty uložené za správní delikty vybírá
a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut za
správní delikty podle § 23 odst. 1 a odst. 2 písm. a)
a b) je příjmem rozpočtu obce, jejíž orgán pokutu
uložil. Příjem z pokut uložených za správní delikty
podle § 23 odst. 2 písm. c) a d) a podle § 24 odst. 1 je
příjmem státního rozpočtu.

(7) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy
rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Zákaz uvedený v § 4c se použije pro řízení
o poskytnutí dotace nebo investiční pobídky zahá-
jená po nabytí účinnosti tohoto zákona. Řízení za-
hájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

2. Právnické osoby nebo jejich orgány anebo
organizační složky uvedené v § 14a zákona č. 159/
/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona, zapíšou do registru oznámení
jméno, popřípadě jména a příjmení všech veřejných
funkcionářů, kteří jsou veřejnými funkcionáři ke dni
nabytí účinnosti tohoto zákona a vykonávají funkci
v oboru působnosti této právnické osoby nebo jejího
orgánu nebo její organizační složky, datum a místo
jejich narození, právnickou osobu nebo její orgán
nebo organizační složku, ve kterých veřejný funk-
cionář působí, jejich funkci, kterou v této právnické
osobě nebo jejím orgánu anebo organizační složce
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zastávají, a datum, od kterého funkci vykonávají, a to
do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Orgány uvedené v § 14a odst. 2 písm. i) až k) zákona
č. 159/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona vykonávají tuto činnost
v přenesené působnosti.

3. Každý veřejný funkcionář, s výjimkou veřej-
ných funkcionářů uvedených v § 2 odst. 1 písm. a)
a b), je povinen ve lhůtě od 1. října 2017 do
30. listopadu 2017 učinit oznámení podle § 9, § 10
odst. 2 a § 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 159/2006
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti to-
hoto zákona, a to podle stavu ke dni nabytí účinnosti
tohoto zákona a hodnoty majetku ke dni podání
oznámení.

4. Veřejný funkcionář, který učinil oznámení
podle § 9, § 10 odst. 2 a § 11 odst. 2 písm. b) zákona
č. 159/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, ve lhůtě uvedené v bo-
dě 3, podá ve lhůtě do 30. června 2018 pouze ozná-
mení podle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 159/2006
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti to-
hoto zákona.

5. Pokud veřejný funkcionář zahájí výkon ve-
řejné funkce v období ode dne nabytí účinnosti to-
hoto zákona do 30. září 2017, je povinen ve lhůtě
uvedené v bodě 3 učinit oznámení. Toto ustanovení
se nevztahuje na veřejné funkcionáře uvedené v § 2
odst. 1 písm. a) a b).

6. Zákazy a omezení podle § 4a zákona č. 159/
/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona, se nevztahují na veřejného
funkcionáře, který zahájil výkon veřejné funkce
přede dnem nabytí účinnosti tohoto ustanovení.

7. Oznámení podle § 9 až 11 zákona č. 159/
/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona, je veřejný funkcionář uvedený
v § 2 odst. 1 písm. a) a b) povinen učinit ve lhůtě
30 dnů ode dne, kdy složil slib poslance nebo se-
nátora podle zvláštního právního předpisu.

8. Evidenční orgány podle § 14 zákona č. 159/
/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto zákona, uchovávají oznámení podle § 9
až 11 a § 12 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, a žádosti podle § 13 odst. 4 zákona č. 159/
/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, podané v listinné podobě, a to po
dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

9. Řízení o přestupku zahájená podle zákona
č. 159/2006 Sb. přede dnem nabytí účinnosti tohoto

zákona, která nebyla pravomocně skončena do dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle
zákona č. 159/2006 Sb., ve znění účinném přede
dnem účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných
ústředních orgánů státní správy České republiky

Čl. III

V § 11 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení minister-
stev a jiných ústředních orgánů státní správy České
republiky, ve znění zákona č. 575/1990 Sb., zákona
č. 548/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona
č. 285/1993 Sb., zákona č. 135/1996 Sb., zákona
č. 272/1996 Sb., zákona č. 257/2000 Sb. a zákona
č. 517/2002 Sb., se za odstavec 4 vkládá nový od-
stavec 5, který zní:

„(5) Ministerstvo spravedlnosti je ústředním
orgánem státní správy pro střet zájmů.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o provozování rozhlasového
a televizního vysílání

Čl. IV

Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhla-
sového a televizního vysílání a o změně dalších zá-
konů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona
č. 274/2003 Sb., zákona č. 341/2004 Sb., zákona
č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona
č. 82/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona
č. 348/2005 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona
č. 160/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 304/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona
č. 384/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona
č. 196/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 132/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona
č. 302/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona
č. 275/2012 Sb., zákona č. 406/2012 Sb., zákona
č. 496/2012 Sb., zákona č. 181/2014 Sb., zákona
č. 250/2014 Sb., zákona č. 79/2015 Sb., zákona
č. 139/2016 Sb. a zákona č. 180/2016 Sb., se mění
takto:

1. V § 13 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g) není veřejným funkcionářem, jemuž je podle
zákona o střetu zájmů zakázáno provozovat
rozhlasové nebo televizní vysílání, ani právnic-
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kou osobou, jejímž je takový veřejný funkcio-
nář společníkem, členem nebo ovládající oso-
bou.“.

2. V § 21 se na konci textu odstavců 6 a 7 do-
plňují slova „ ; to neplatí, pokud byl tímto společní-
kem veřejný funkcionář, jemuž je podle zákona
o střetu zájmů zakázáno provozovat rozhlasové
nebo televizní vysílání“.

3. V § 63 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) se stal veřejným funkcionářem, jemuž je podle
zákona o střetu zájmů provozování rozhlaso-
vého nebo televizního vysílání zakázáno, anebo
se takový veřejný funkcionář stal jeho společní-
kem, členem nebo ovládající osobou.“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o soudech, soudcích, přísedících
a státní správě soudů

Čl. V

Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, pří-
sedících a státní správě soudů a o změně některých
dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve
znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 228/2002
Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod
č. 349/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona
č. 441/2003 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona
č. 349/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona
č. 79/2006 Sb., zákona č. 221/2006 Sb., zákona
č. 233/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona
č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona
č. 397/2006 Sb., zákona č. 184/2008 Sb., zákona
č. 314/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona
č. 41/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 294/2010 Sb., zákona
č. 215/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona
č. 303/2013 Sb., zákona č. 185/2014 Sb., zákona
č. 15/2015 Sb. a zákona č. 250/2016 Sb., se mění
takto:

1. Za § 14 se vkládá nový § 14a, který zní:

„§ 14a

Nejvyšší soud přijímá oznámení soudců o čin-

nostech, majetku, příjmech a závazcích, vede jejich
registr a vykonává s tím související činnosti a úkony
podle zvláštního zákona.“.

2. V § 80 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Soudce je povinen podávat oznámení o osobním
zájmu, o činnostech, majetku, příjmech a závazcích
podle zvláštního právního předpisu.“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o Finanční správě České republiky

Čl. VI

V § 18 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční
správě České republiky, ve znění zákona č. 458/
/2011 Sb. a zákona č. 243/2016 Sb., se na konci od-
stavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se pís-
meno q), které zní:

„q) z registru oznámení o činnostech, oznámení
o majetku a oznámení o příjmech a závazcích;
to neplatí pro údaje vedené o soudcích v registru
i Nejvyšším soudem.“.

ČÁST ŠESTÁ

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Čl. VII

Zrušují se:

1. Nařízení vlády č. 154/2007 Sb., kterým se pro
účely zákona o střetu zájmů stanoví záležitosti,
v nichž rozhodují příslušníci Policie České repu-
bliky a příslušníci Celní správy České republiky
ve správním řízení.

2. Vyhláška č. 578/2006 Sb., kterou se stanoví
struktura a formát formuláře pro podávání ozná-
mení podle zákona o střetu zájmů.

ČÁST SEDMÁ

ÚČINNOST

Čl. VIII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září
2017, s výjimkou čl. I bodu 17, čl. II bodu 6
a čl. IV, které nabývají účinnosti patnáctým dnem
po jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.

Sobotka v. r.
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15

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny

ze dne 11. ledna 2017

Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve
znění pozdějších předpisů, a další související zákony, přijatém Parlamentem dne 29. listopadu 2016 a vráce-
ném prezidentem republiky dne 19. prosince 2016.

Hamáček v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

ze dne 12. ledna 2017

o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na den 20. května 2017 nové volby do zastupi-
telstva obce:

obec okres kraj

Košátky Mladá Boleslav Středočeský

Ministr:

Chovanec v. r.
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