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Vážená paní, vážený pane,
dovolte mi, abych Vás opětovně požádal o spolupráci ve věci podávání oznámení
veřejnými funkcionáři dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen „zákon o střetu
zájmů“). Ministerstvo spravedlnosti provedlo kontrolu plnění oznamovací povinnosti
veřejných funkcionářů, kteří měli do 30. 6. 2018 povinnost učinit průběžné oznámení nebo
oznámení podle čl. II bodu 4 přechodných ustanovení zákona č. 14/2017 Sb., a zjistilo,
že více než 20 000 veřejných funkcionářů tuto povinnost nesplnilo.
Jak patrně víte, Ministerstvo spravedlnosti nemá v těchto případech dle zákona o střetu
zájmů jinou možnost, než je postoupit příslušnému správnímu orgánu (k čemuž bude
přistoupeno v průběhu druhé poloviny srpna tohoto roku), neboť nepodáním oznámení se
veřejný funkcionář dopouští přestupku podle § 23 odst. 1 písm. f) zákona o střetu zájmů,
za který mu hrozí pokuta až do výše 50 000 Kč.
Splní-li nicméně veřejný funkcionář dodatečně oznamovací povinnost dříve, než je
v jeho věci zahájeno správní (přestupkové) řízení, může to v některých případech znamenat
zbavení se odpovědnosti za přestupek. Z tohoto důvodu Vás prosím o opětovné kontaktování
veřejných funkcionářů, kteří vykonávají funkci v oboru Vaší působnosti, s upozorněním,
že se svojí nečinností dopouští přestupku ve výše uvedeném smyslu. Jsem toho názoru,
že velká část nepodaných oznámení může být následkem prostého opomenutí z jejich strany.
Pro úplnost ve stručnosti uvádím, že předmětem oznámení podle čl. II bodu
4 přechodných ustanovení zákona č. 14/2017 Sb. jsou v roce 2017 nabyté příjmy a jiné
majetkové výhody, pokud v souhrnné výši překročily částku 100 000 Kč. Předmětem
průběžného oznámení podle § 12 odst. 2 zákona o střetu zájmů jsou pak vykonávané činnosti,
nabytý majetek, příjmy a jiné majetkové výhody a nesplacené závazky v roce 2017. Oba dva
typy oznámení se vždy podávají pouze za období výkonu funkce a veřejný funkcionář je
povinen je učinit, i pokud k žádným skutečnostem, které by podléhaly oznamovací
povinnosti, v tomto období nedošlo (v takovém případě veřejný funkcionář v příslušném

oddíle
oznámení
zaškrtne
políčko
„NE“).
Pro
podrobnější
informace
o oznamovací povinnosti veřejných funkcionářů za rok 2017 vizte dopis ze dne 1. 6. 2018,
č. j.: MSP-42/2018-OSZ-SP/1, který Vám byl z mé strany již dříve zaslán.
S pozdravem a poděkováním za spolupráci
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