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Vážená paní, vážený pane,
dovolte mi, abych Vás opětovně požádala o spolupráci ve věci podávání oznámení
veřejnými funkcionáři podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“). V souvislosti s blížícím se koncem lhůty,
v níž mají veřejní funkcionáři zapsaní do Centrálního registru oznámení povinnost učinit
oznámení podle § 12 odst. 2 zákona o střetu zájmů (dále jen „průběžné oznámení“),
Vás žádám o součinnost ve smyslu dalšího informování veřejných funkcionářů
vykonávajících funkci v oboru Vaší působnosti, a to o následujících skutečnostech.
Veřejný funkcionář je povinen ve lhůtě do 30. 6. 2021 učinit průběžné oznámení
za období výkonu funkce v kalendářním roce 2020. Vykonával-li veřejný funkcionář
funkci po celý kalendářní rok 2020, je rozhodným obdobím celý tento rok,
tj. období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. Vykonával-li veřejný funkcionář funkci pouze
po část kalendářního roku 2020, je rozhodným obdobím tato část roku, tj. období od data
zahájení výkonu funkce do 31. 12. 2020. Ukončil-li veřejný funkcionář výkon funkce ještě
v kalendářním roce 2020, tj. nejpozději dne 31. 12. 2020, a došlo-li ze strany příslušného
orgánu dle § 14a odst. 2 zákona o střetu zájmů k řádnému zápisu ukončení výkonu funkce,
průběžné oznámení nepodává, neboť mu v takovém případě vznikla povinnost za příslušné
období učinit oznámení podle § 12 odst. 3 zákona o střetu zájmů (tzv. výstupní oznámení).
Vykonával-li veřejný funkcionář v kalendářním roce 2020 více funkcí, může učinit
za všechny tyto funkce pouze jedno průběžné oznámení za podmínky, že jím pokryje celé
období výkonu všech funkcí v tomto roce. (Např. vykonával-li veřejný funkcionář jednu
veřejnou funkci ode dne 1. 3. 2020 a s výkonem druhé započal dne 1. 5. 2020, podá souhrnné
průběžné oznámení za období od 1. 3. 2020 do 31. 12. 2020.)
Obsahem průběžného oznámení je
• oznámení o činnostech (§ 9 zákona o střetu zájmů) vykonávaných
v rozhodném období,

• oznámení o majetku [§ 10 odst. 1 písm. b) zákona o střetu zájmů] a oznámení
o příjmech [§ 11 odst. 2 písm. a) zákona o střetu zájmů] nabytých
v rozhodném období a
• oznámení o závazcích [§ 11 odst. 2 písm. b) zákona o střetu zájmů] podle
stavu ke dni 31. 12. 2020,
a to v rozsahu a za podmínek dále specifikovaných v odkazovaných ustanoveních
a popsaných v metodice, která je přílohou tohoto dopisu. Samotný webový formulář,
prostřednictvím něhož je oznámení podáváno, je přitom nastaven tak, aby veřejného
funkcionáře jednoduše navedl k jeho řádnému vyplnění.
Povinnost podat průběžné oznámení se vztahuje i na ty případy, kdy veřejný
funkcionář v rozhodném období nevykonával žádné činnosti, nenabyl žádný majetek
ani příjmy a nedisponoval závazky, na něž by dopadala oznamovací povinnost (§ 12 odst. 4
zákona o střetu zájmů).
Průběžné oznámení je třeba učinit elektronicky prostřednictvím Centrálního
registru oznámení (https://cro.justice.cz), nebo datovou zprávou na ID datové schránky
Ministerstva spravedlnosti: kq4aawz (oznámení lze pro tyto případy vyplnit přímo
v Centrálním registru oznámení a posléze vyexportovat do dokumentu ve formátu PDF).
Akceptovat lze však pouze podání z datové schránky veřejného funkcionáře, a nikoli z datové
schránky organizace, v níž veřejný funkcionář působí. Pro přihlášení do Centrálního registru
oznámení na výše uvedené internetové adrese veřejný funkcionář zvolí záložku „Přihlásit
se jako“ – „Veřejný funkcionář“ a zadá přihlašovací údaje, které mu byly předány
po zápisu do registru. V případě ztráty přihlašovacích údajů je třeba, aby se veřejný
funkcionář obrátil přímo na Vás coby podpůrný orgán.
V případě, že veřejný funkcionář nepodá průběžné oznámení za celé rozhodné
období v zákonné lhůtě, tj. do 30. 6. 2021, je Ministerstvo spravedlnosti povinno jeho
jednání oznámit příslušnému správnímu orgánu jako přestupek podle § 23 odst. 1 písm. f)
zákona o střetu zájmů, za který veřejnému funkcionáři hrozí pokuta ve výši od 1 000 Kč
do 50 000 Kč.
V této souvislosti dodávám, že Centrální registr oznámení je již od 6. 11. 2020
adaptován na požadavky Ústavního soudu vyplývající z derogačního nálezu ze dne
11. 2. 2020 ve věci sp. zn. Pl. ÚS 38/17, konkrétně jsou od tohoto data oznámení všech
veřejných funkcionářů dostupná pouze na základě předchozí individualizované žádosti.
Nadále tak již nedochází k nepřiměřenému zásahu do práva na soukromí a práva
na informační sebeurčení veřejných funkcionářů. Současně jsou případné žádosti
o nahlížení na oznámení veřejných funkcionářů z kategorie § 2 odst. 1 zákona o střetu zájmů
(tedy typicky starostů, místostarostů, členů rady a členů zastupitelstva) od 1. 1. 2021 1
vyřizovány podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.
Na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti v záložce „Střet zájmů a boj
proti korupci“ (https://www.justice.cz/web/msp/stret-zajmu) lze nalézt další důležité,
průběžně aktualizované informace k problematice střetu zájmů včetně odpovědí na některé
často kladené dotazy podpůrných orgánů a veřejných funkcionářů.
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Do doby nabytí účinnosti novely zákona o střetu zájmů, která nahradí zrušenou část zákona o střetu zájmů.
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Jak uvádím výše, přílohou zasílám k využití aktualizovanou metodiku pro veřejné
funkcionáře obsahující změny především v těchto bodech:
a. přidání informace o podávání oznámení – oznamované skutečnosti není třeba
dokládat dalšími dokumenty,
b. doplnění informace k rozhodnému datu a období pro podávání výstupního
oznámení,
c. doplnění informace k postupu při podání oznámení v případě dodatečného zápisu
veřejného funkcionáře do Centrálního registru oznámení,
d. upřesnění posouzení naplnění podmínek § 2 odst. 3 zákona o střetu zájmů
s ohledem na zápis do Centrálního registru oznámení,
e. upravení informace ohledně zasílání přihlašovacích údajů podpůrným orgánem,
f. upřesnění informace týkající se možnosti zaslání oznámení prostřednictvím datové
schránky (veřejný funkcionář může použít pouze vlastní datovou schránku, nikoli
datovou schránku organizace, v níž působí),
g. doplnění informace ke zpřístupnění oznámení v Centrálním registru oznámení,
h. doplnění vizualizace ohledně podání nového oznámení,
i. přidání informace o editaci údajů v oznámeních a v „profilu“ veřejného
funkcionáře,
j. oznámení skutečností ohledně:
i.
nabytí nemovitostí v rámci směny a bezúplatného převodu,
ii. pozbytí nemovité věci,
iii. ošetřovného a dávek nemocenského pojištění a
iv.
příjmu v zahraniční měně.
V případě jakýchkoliv dotazů k problematice střetu zájmů se lze obrátit na e-mailovou
schránku Odboru střetu zájmů a boje proti korupci Ministerstva spravedlnosti
OSZ@msp.justice.cz.
S pozdravem a poděkováním za spolupráci

Mgr. Iveta Mikulášová
vedoucí Oddělení registru oznámení veřejných funkcionářů

Přílohy: Metodika pro veřejné funkcionáře – stav ke dni 28. 5. 2021

Mgr. Iveta Mikulášová
Ministerstvo spravedlnosti ČR
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