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Definice střetu zájmů 

• Převzatá dle doporučení Rady Evropy 

– „Veřejný funkcionář je povinen zdržet se každého 
jednání, při kterém mohou jeho osobní zájmy ovlivnit 
výkon jeho funkce. Osobním zájmem se pro účely 
tohoto zákona rozumí takový zájem, který přináší 
veřejnému funkcionáři, osobě blízké veřejného 
funkcionáře, právnické osobě ovládané veřejným 
funkcionářem nebo osobou blízkou veřejného 
funkcionáře zvýšení majetku, majetkového nebo 
jiného prospěchu, zamezení vzniku případného 
snížení majetkového nebo jiného prospěchu nebo 
jinou výhodu.“ 



Střet zájmů 

• Jde primárně o situaci. 

 

• Není důležité, zda se jednotlivec ocitne ve střetu zájmů 

úmyslně nebo neúmyslně. 

 

• Důležité je, jak je situace střetu zájmů řešena. 

 

• Velmi často vede k trestné činnosti, popřípadě je s ní 

spojen. 



Střet zájmů 

• Úřad vlády ČR se u střetu zájmů primárně zaměřuje 

na aspekty: 

 

– transparentnosti, 

 

– etiky, 

 

– řízení rizik. 



Střet zájmů 

• Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí: 

 

– Pracovní komise ke střetu zájmů, 

 

– Pracovní komise k transparentnosti státní správy, 

 

– Pracovní komise k hospodárnému nakládání  

s majetkem státu. 



Protikorupční opatření ČR 

• Zákon o střetu zájmů 

 

• Zákon o zadávání veřejných zakázek 

 

• Zákon o státní službě 

 

• Rámcový rezortní interní protikorupční program 

(RRIPP) 



Zákon o střetu zájmů 

• Rozsáhlá novela zákona o střetu zájmů 

 

• Ministerstvo spravedlnosti jako gestor agendy 

 

• Centrální registr oznámení 

 

• Oznámení přístupná elektronicky, dálkový přístup 

 

• Dva režimy pro „politiky/nepolitiky“ 

 

• Rozšíření osobní působnosti 

 



Zákon o zadávání veřejných zakázek 

• Implementuje směrnic EU 

 

• § 48 odst. 5 písm. b):  

 

„(5) Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího 

řízení pro nezpůsobilost, pokud prokáže, že … b) došlo 

ke střetu zájmů a jiné opatření k nápravě, kromě zrušení 

zadávacího řízení, není možné.“ 



Zákon o zadávání veřejných zakázek 

• § 48 odst. 7, 9, 10:  

– odst. 7 – možnost vyloučení akciové společnosti, 

pokud nemá zaknihované akcie; 

 

– odst. 9 – u vybraného dodavatele je vyloučení dle 

odst. 7 povinností + u zahraničních společností 

nutnost předložit čestné prohlášení u vlastníků akcií s 

podílem větším než 10 %; 

 

– odst. 10 – výjimka pro akciové společnosti vlastněné 

ze 100 % obcemi nebo kraji. 



Zákon o zadávání veřejných zakázek 

• Povinnost zjištění údajů o skutečném majiteli u vítěze 

 

– Původně dle § 104 odst. 2 

 

– Nově (od 1. 1. 2018) dle § 122 odst. 4 a 5 

• podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci 

výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále 

jen "skutečný majitel") z evidence údajů o skutečných 

majitelích podle zákona upravujícího veřejné rejstříky 

právnických a fyzických osob. 



Zákon o státní službě 

• Dle § 77 odst. 1 písm. i) - povinnost zdržet se jednání, které 
by mohlo vést ke střetu zájmů. 

 

• Dále jsou zde omezení některých práv 

– § 80 – funkce v politických stranách a hnutích 

– § 80 – funkce v řídících nebo kontrolních orgánech 
obchodních korporací + výdělečná činnost pouze se 
souhlasem  

– § 83 – zákaz konkurence 

 

• Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu 
č. 13/2015 ze dne 14. prosince 2015, kterým se stanoví 
pravidla etiky státních zaměstnanců 



Rámcový rezortní interní protikorupční 

program (RRIPP) 

• Např. publikování poradců a poradních orgánů na webu 

nebo zveřejňování profesních životopisů od úrovně 

ředitelů odborů výše. 

 

 

1. Vytváření 

a posilování 

protikorupčního 

klimatu 

2. Transparentnost 

3. Řízení 

korupčních rizik  

a monitoring 

kontrol 

4. Postupy při 

podezření na 

korupci 

5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu 



Děkuji Vám za pozornost 
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