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Informace k novele zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů,  
ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Od 1.9.2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon č. 159/2006 Sb.“), která nově v § 13 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb. 

stanovila, že evidenčním orgánem pro veřejné funkcionáře je Ministerstvo spravedlnosti (s 

výjimkou pro soudce, kde evidenčním orgánem je Nejvyšší soud). 

 
Další novinkou pak je dle § 13 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb. zřízení registru oznámení jako 
informačního systému veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti. 
 
Od 1.9.2017 tak již není pro žádné veřejné funkcionáře evidenčním orgánem 
tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí. 
 

Podle čl. II. bodu 8 zákona č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, 

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, bude platit, že: „Evidenční orgány 
podle § 14 zákona č. 159/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona, uchovávají oznámení podle § 9 až 11 a § 12 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., ve znění 
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a žádosti podle § 13 odst. 4 zákona č. 
159/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, podané v listinné 

podobě, a to po dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“ 

 

 

K vyřizování všech žádostí o nahlížení na oznámení veřejného funkcionáře je 
nyní příslušné Ministerstvo spravedlnosti, a to i v případě oznámení 
uchovávaných u příslušného podpůrného orgánu (tj. i v případě oznámení podaných 

do 31. srpna 2017 u tajemníka Městského úřadu Velké Meziříčí). 

Ministerstvo spravedlnosti si u příslušného podpůrného (do 31. srpna 2017 evidenčního) orgánu 

oznámení vyžádá a žadateli ho zpřístupní. 

 
 

 

Ve Velkém Meziříčí dne 01.09.2017 

 

 

 

 

Ing. Marek Švaříček 
tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí 


