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 03.10.2017

Informace o výpovědi Smlouvy o spolupráci při zajištění nahlížení do registru oznámení dle zákona
č. 159/2006 Sb.

Předkládá: Sopoušek Jaroslav, Bc. - pověřený zastupováním výkonu funkce tajemníka
Magistrátu města Liberec
Zpracoval: Křepel Miroslav - vedoucí oddělení personálního

Důvodová zpráva
S účinností od 1. 9. 2017 dojde na základě zákona č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb.,
o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „zákon o střetu zájmů“),
ke změně systému podávání oznámení o činnostech, o majetku a o příjmech a závazcích. Nově se budou
oznámení podávat pouze elektronicky prostřednictvím jednotného elektronického registru oznámení,
jehož jediným evidenčním orgánem bude Ministerstvo spravedlnosti.
Oznámení podaná do 31. srpna 2017 budou uchována jen v listinné podobě po dobu 5 let. Přechodem na
nový systém zanikne všem dosavadním evidenčním orgánům povinnost uchovávat podaná oznámení také
v elektronické podobě. Tu zabezpečoval prostřednictvím svého technického zařízení pro statutární město
Liberec Liberecký kraj na základě Smlouvy o spolupráci při zajištění nahlížení do registru oznámení dle
zákona č. 159/2006 Sb.. Jejím účelem bylo zajištění nahlížení do registru oznámení podle zákona o střetu
zájmů v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.
Na základě usnesení Rady Libereckého kraje č. 1381/17/RK ze dne 8. 8. 2017 byla smlouva,
v souladu s § 1999 odst. 1 občanského zákoníku, vypovězena. Výpověď smlouvy o spolupráci byla
statutárnímu městu Liberec doručena 13. září 2017 prostřednictvím veřejné datové sítě. Smlouva tak bude
zrušena ke konci posledního kalendářního čtvrtletí roku 2017, tedy k 31. 12. 2017. Liberecký kraj nebude
po ukončení smlouvy o spolupráci registr již provozovat.
V případě že budete mít jakékoli dotazy, ať už týkající se původního nebo nového registru oznámení,
můžete se obrátit na Mgr. Petra Antona, vedoucího právního oddělení KÚLK (tel: 485226649, email:
petr.anton@kraj-lbc.cz), nebo Mgr. Martina Hýska (tel: 485226915, email: martin.hysek@kraj-lbc.cz).

Přílohy

