STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.

INFORMACE
pro schůzi rady města dne 29.08.2017

o účinnosti zákona č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Předkládá: Fadrhonc Jindřich, Ing. - tajemník MML
Zpracoval: Křepel Miroslav - vedoucí oddělení personálního

Důvodová zpráva
Dnem 1. září 2017 nabývá účinnosti zákon č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu
zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Ministerstvo spravedlnosti se v souladu s ustanovením § 11 odst. 5 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
s účinností od 1. září 2017 stává ústředním orgánem státní správy pro střet zájmů, jakož
i centrálním evidenčním orgánem pro všechna oznámení veřejných funkcionářů, s výjimkou soudců,
podaná dle § 9 až 11 a § 12 odst. 4 zákona o střetu zájmů nebo dle přechodných ustanovení zákona
č. 14/2017 Sb. (dále jen „oznámení“).
K 1. září 2017 se v gesci Ministerstva spravedlnosti rovněž zřizuje Centrální registr oznámení jako
nástroj evidence oznámení a samotných veřejných funkcionářů s povinností podávat oznámení.
V Centrálním registru oznámení budou dále evidovány také žádosti o nahlížení na oznámení (§ 13
odst. 3 až 5 zákona o střetu zájmů).
Jednou ze základních povinností každého podpůrného orgánu (§ 14a) je zapsání všech osob
vykonávajících veřejnou funkci ve smyslu § 2 odst. 1 a 2 zákona o střetu zájmů v oboru jejich
působnosti, mají-li povinnost podávat oznámení dle čl. II bodu 3 přechodných ustanovení zákona
č. 14/2017 Sb., resp. v řádném režimu dle § 9 až 11 a § 12 odst. 4 zákona o střetu zájmů, do Centrálního
registru oznámení. Zápis bude probíhat v rozsahu těchto údajů:
·

jméno a příjmení veřejného funkcionáře;

·

datum a místo narození veřejného funkcionáře;

·

organizace, ve které veřejný funkcionář působí;

·

funkce, kterou veřejný funkcionář zastává;

·

datum, od kterého veřejný funkcionář vykonává svou funkci.

První, mimořádný zápis veřejných funkcionářů do Centrálního registru oznámení bude pak
podpůrný orgán dle čl. II bodu 2 přechodných ustanovení zákona č. 14/2017 Sb. povinen provést ve lhůtě
30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tedy v období od 1. září do 2. října 2017 (1. října
2017 vychází na neděli). Zápis v tomto termínu se bude týkat všech veřejných funkcionářů, kteří budou
vykonávat funkci k 1. září 2017, a bude prováděn v rozsahu údajů uvedeném v předchozím odstavci.
Na první zápis všech veřejných funkcionářů do Centrálního registru oznámení je navázána povinnost
podpůrných orgánů vygenerovat pro veřejné funkcionáře jméno a heslo pro přihlášení do tohoto
registru, prostřednictvím něhož (mimo jiné) pak budou veřejní funkcionáři podávat svá oznámení podle

čl. II bodu 3 přechodných ustanovení zákona č. 14/2017 Sb., resp. v řádném režimu podle § 9 až 11 a § 12
odst. 4 zákona o střetu zájmů.
Pokud jde o způsob přidělování přihlašovacích údajů do Centrálního registru oznámení veřejným
funkcionářům, je s ohledem na bezpečnost a ochranu citlivých údajů doporučeno jejich osobní předání za
prokázání totožnosti veřejného funkcionáře a proti jeho podpisu. V případě přidělování přihlašovacích
údajů jiným způsobem, např. prostřednictvím elektronického doručování do e-mailové schránky
veřejného funkcionáře, bude jen obtížně možné zajistit, aby se přidělované údaje nedostaly do rukou třetí
osoby a nebyly později zneužity.
V řádném režimu podpůrný orgán v souladu s ustanovením § 14a odst. 1 zákona o střetu zájmů
zapisuje veřejného funkcionáře do Centrálního registru oznámení do 15 dnů ode dne zahájení /
skončení výkonu jeho funkce.
V případě, že veřejný funkcionář zastává více funkcí, mají povinnost jej do Centrálního registru
oznámení zapsat všechny příslušné podpůrné orgány.
Oznámení veřejný funkcionář podá v rozmezí od 1. října 2017 do 30. listopadu 2017. Oznámení bude
v tomto případě zahrnovat:
·

oznámení o jiných vykonávaných činnostech ke dni 1. září 2017;

·

oznámení o nesplacených závazcích ke dni 1. září 2017;

·

oznámení o majetku (věcech nemovitých, cenných papírech, podílech v obchodních
korporacích nepředstavovaných cenným papírem a jiných věcech movitých určených podle
druhu), který veřejný funkcionář vlastní ke dni 1. září 2017; jiné věci movité určené podle
druhu veřejný funkcionář oznámí, pouze pokud jejich hodnota ke dni podání oznámení
přesahuje v jednotlivém případě částku 500 000 Kč [na den účinnosti zákona
č. 14/2017 Sb. se pro účely oznamovací povinnosti dle čl. II bodu 3 přechodných
ustanovení tohoto zákona nahlíží jako den zahájení výkonu funkce, aplikuje se zde proto
limit stanovený v § 10 odst. 2 písm. d) bodu 1 zákona o střetu zájmů].

Smyslem takto rozsáhlé oznamovací povinnosti týkající se majetku je vytvořit přehlednou startovací čáru
(tzv. bod nula), aby posléze v rámci výkonu kontrolní činnosti Ministerstvem spravedlnosti bylo možné
spolehlivě hodnotit, zda změny v tomto majetku, které má veřejný funkcionář povinnost oznamovat
v rámci jednotlivých tzv. průběžných oznámení, korespondují s jeho příjmy.
Veřejní funkcionáři, kteří podají výše uvedené oznámení podle čl. II bodu 3 přechodných ustanovení
zákona č. 14/2017 Sb., budou mít následně povinnost podat do 30. června 2018 na základě čl. II bodu 4

přechodných ustanovení zákona č. 14/2017 Sb. oznámení o příjmech nebo jiných majetkových
výhodách nabytých během výkonu funkce v roce 2017.
Poslední povinností podpůrných orgánů plynoucí ze zákona o střetu zájmů je povinnost uchovávat
oznámení a žádosti o nahlížení na oznámení podané do 31. srpna 2017 (čl. II bodu 8 přechodných
ustanovení zákona č. 14/2017 Sb.). Tyto dokumenty jsou příslušné podpůrné orgány povinny uchovávat
v listinné podobě po dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. do 1. září 2022.
Mimo výše sděleného lze na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti
v záložce „Střet zájmů“ (http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=6783)
nalézt další důležité, průběžně aktualizované informace k problematice střetu zájmů včetně
odpovědí na některé často kladené dotazy podpůrných orgánů a veřejných funkcionářů (FAQ). Do 31.
srpna 2017 bude na uvedené adrese zveřejněna také metodika pro veřejné funkcionáře k podávání
oznámení. Nadto se lze v případě jakýchkoliv dalších dotazů k problematice střetu zájmů obrátit na emailovou schránku odboru střetu zájmů Ministerstva spravedlnosti: OSZ@msp.justice.cz.

Přílohy

