
Úřad vlády České republiky 
Oddělení boje s korupcí  
 

Záznam z 5. jednání 
pracovní komise ke střetu zájmů 

konaného dne 2. února 2016 
 
 
Přítomní členové:  
Mgr. Magdaléna Klimešová, Frank Bold Society 
Bc. Václav Mlynařík, Ministerstvo vnitra  
Mgr. Ludmila Němcová, Svaz měst a obcí ČR 
Mgr. Lenka Píčová, Úřad vlády ČR, Oddělení boje s korupcí 
Ing. Milena Widomská, Ministerstvo financí 
 
Omluvení členové: 
Ing. Josef Bartoněk, Sdružení místních samospráv 
Mgr. Martin Čech, Ministerstvo pro místní rozvoj (bez náhradníka) 
Mgr. Ladislav Hejlík, Úřad pro ochranu osobních údajů (bez náhradníka) 
Mgr. Kateřina Maršálková, Ministerstvo spravedlnosti 
Mgr. Lenka Petráková, Oživení 
Bc. Martin Půta, Asociace krajů ČR, hejtman Libereckého kraje (bez náhradníka) 
 
Hosté: 
Mgr. Bc. Dalibor Fadrný, Úřad vlády ČR, Oddělení boje s korupcí  
Sylvie Kloboučková, Transparency International – Česká republika 
Mgr. Kateřina Majkútová, Ministerstvo spravedlnosti (náhradnice za Mgr. Maršálkovou) 
Ladislav Stalmach, Sdružení místních samospráv (náhradník za Ing. Bartoňka) 
Marek Zelenka, Oživení (náhradník za Mgr. Petrákovou) 
 
 
 
Jednání zahájil vedoucí oddělení boje s korupcí Dalibor Fadrný v 13:05 h přivítáním přítomných 
členů a hostů. Úvodem sdělil personální změny ve složení Komise a představil její nové členy. 
Konstatoval, že s ohledem na  čl. 6 ve spojení s čl. 3 odst. 2 jednacího řádu je Komise 
usnášeníschopná (přítomno 5 z 11 členů a 3 náhradníků s právem hlasovat).  

Následně komise jednala dle navrženého programu:  

1. Seznámení s aktuálním stavem projednávání návrhu novely zákona o střetu zájmů 
ve výborech PSP 
 

2. Diskuse nad pozměňovacími návrhy poslanců 
 

3. Různé 
 
 
Průběh jednání: 
 
1. Seznámení s aktuálním stavem projednávání návrhu novely zákona o střetu zájmů 
ve výborech PSP 
D. Fadrný shrnul události týkající se návrhu novely zákona o střetu zájmů, které se odehrály 
od posledního setkání Komise, které se uskutečnilo v červenci 2015. Uvedl, že návrh vláda 
předložila počátkem srpna 2015 do Poslanecké sněmovny Parlamentu (dále „PSP“), kde byl 
zařazen na program, jeho projednávání započalo však až v prosinci 2015. Informoval též členy 
Komise o setkání zaměstnanců oddělení boje s korupcí se zástupci GRECO, kteří 
navštívili Českou republiky v listopadu 2015, a setkání se zástupci Evropské komise.   
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L. Píčová seznámila členy s vyjádřeními poslanců, která zazněla během obecné rozpravy k návrhu 
novely zákona o střetu zájmů v PSP dne 16. prosince 2015 a shrnula pozitivní i negativní 
poznámky poslanců k návrhu. 
D. Fadrný poté sdělil členům, o kterých tématech se vedla diskuze ve výborech PSP, konkrétně 
mandátovém a imunitním výboru (MIV) a ústavněprávním výboru (ÚPV). Členům Komise bylo 
přislíbeno, že všechny důležité informace o dalším dění ve výborech PSP jim budou zaslány 
emailem. 
 
2. Diskuse nad pozměňovacími návrhy poslanců 

Nejprve byla zahájena diskuze nad pozměňovacím návrhem poslance M. Plíška. Podle tohoto 
návrhu by zákon o střetu zájmů vylučoval, aby člen vlády byl ovládající osobou podnikající 
právnické osoby. D. Fadrný informoval o neutrálním stanovisku MLP jako předkladatele návrhu 
novely zákona k tomuto poslaneckému pozměňovacímu návrhu. Zástupkyně MSp K. Majkútová 
informovala o negativním stanovisku MSp jako spolupředkladatele návrhu novely zákona, 
a dodala, že pozměňovací návrh v sobě mimo jiné zahrnuje i legislativně technická pochybení 
(například ve vztahu k zákonu o obchodních korporacích). L. Němcová poukázala na nevhodnost 
zařazení tohoto omezení z hlediska systematiky zákona. M. Zelenka upozornil na nekvalitní 
legislativně technické zpracování návrhu. K. Majkútová a M. Klimešová zhodnotily reálný dopad 
pozměňovacího návrhu jako nulový a jeho praktickou nevynutitelnost. V. Mlynařík vyjádřil 
rezervovaný postoj MV k pozměňovacímu návrhu a poukázal na jeho snadné obejití. 

Následovalo hlasování o usnesení, zda členové Komise vyjadřují podporu opatření obsaženému 
v pozměňovacím návrhu poslance M. Plíška. Usnesení nebylo přijato – viz výsledek hlasování č. 1 
uvedený v příloze. 

Dále se vedla diskuze o definici movitých věcí, jež budou předmětem majetkových prohlášení, 
jelikož návrh novely zákona nyní obsahuje pouze formulaci „jiné věci movité“. V rámci debaty ve 
výborech PSP bylo zmíněno, že tato formulace nemusí pokrývat peníze, cenné kovy či drahé 
kameny a měla by být proto doplněna. V. Mlynařík a M. Zelenka uvedli, že by přesnější specifikace 
movitých věcí měla být obsažena v metodice k zákonu o střetu zájmů, kterou bude vydávat MSp, 
a nikoliv v textu zákona. L. Stalmach dodal, že znění zákona by mělo zůstat obecné, jelikož 
podrobně rozepsané movité věci přímo v textu zákona by znamenaly spíše aplikační problémy.  

Dalším bodem debaty bylo rozšíření působnosti zákona o střetu zájmů i na soudce a státní 
zástupce, jak navrhují (zatím neoficiálně) někteří poslanci. L. Němcová připomněla, že soudci 
a státní zástupci byli z působnosti zákona vyňati pozměňovacím návrhem v roce 2008 a snahy 
o jejich opětovné zařazení do zákona o střetu zájmů pravděpodobně narazí na značný odpor 
ze strany představitelů těchto dvou skupin. Členové Komise se shodli na tom, že pokud by měli 
soudci a státní zástupci být veřejnými funkcionáři ve smyslu zákona o střetu zájmů, mělo by být 
zváženo, zda by jimi podaná oznámení neměla být z hlediska zajištění jejich nezávislosti 
neveřejná.  

Následovalo hlasování o usnesení, zda členové Komise souhlasí se zařazením soudců a státních 
zástupců mezi veřejné funkcionáře dle zákona o střetu zájmů. Usnesení nebylo přijato – viz 
výsledek hlasování č. 2 uvedený v příloze. 

V závěrečné fázi diskuze členové probrali návrhy dalších legislativně technických změn a vhodnost 
přeformulování § 3 návrhu novely zákona (definice osobního zájmu), přičemž se shodli, že definice 
v § 3 je dostačující v její současné podobě a její změna by návrh spíše znepřehlednila. 

 

3. Různé 

Členům Komise bylo přislíbeno, že obdrží informace o průběhu projednávání v PSP a případné 
další poslanecké pozměňovací návrhy emailem. D. Fadrný sdělil, že v únoru 2016 proběhne 
jednání Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí, o termínu dalšího jednání Komise zatím není 
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rozhodnuto a členové budou o jejím konání informováni. Další agenda, kterou se bude Komise 
zabývat, se bude týkat též problematiky střetu zájmů v zákonu o zadávání veřejných zakázek 
a dalších předpisech, jež jsou projednávány v PSP. 

 
Závěr:  

Další jednání Komise bude svoláno operativně v návaznosti na další legislativní vývoj návrhu 
zákona.  
 
 
 
V Praze dne 24. 2. 2016 
 
Zapsala: Lenka Píčová v. r.  
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Příloha 
 

Člen pracovní komise   Náhradník  1 2 

Bartoněk Josef SMS Stalmach Ladislav 0 / 

Čech Martin MMR bez náhradníka N N 

Hejlík Ladislav  ÚOOÚ bez náhradníka N N 

Klimešová Magdaléna  FBS  X 0 

Maršálková Kateřina  MS Majkútová Kateřina X 0 

Mlynařík Václav MV  X / 

Němcová Ludmila  SMO  X 0 

Petráková Lenka OŽIV Zelenka Marek  X 0 

Píčová Lenka ÚV ČR  0 0 

Půta Martin AK ČR bez náhradníka N N 

Widomská Milena MF ČR  X 0 

 
Vysvětlivky:   / : pro  X : proti 0 : zdržel se  N : nepřítomen 
 

 


