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Zdroj: obcanskymonitoring.cz 



Transparentnost a zapojení 

veřejnosti 
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Zdroj: panamapapers.icij.org (Arthur Johnes) 

Zdroj: ffffound.com 
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Zdroj: google.cz/maps 



  

 

7.4.2017 6 

Zdroj: google.cz/maps 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Nejvyšší 
soud 



Kdo je veřejný funkcionář 

Politici 

Úředníci 
„zvláštní“ 

Úředníci 
„běžní“ 
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Soudci 



Písemné 
oznámení 

O majetku 

O funkcích 

O darech a jiných 
příjmech 

Ústní oznámení 

O osobním zájmu 
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Nově může evidenční 

orgán ověřovat správnost 
některých údajů 



Nahlížení do evidence  - 

písemná žádost 

Jméno, 
příjmení 

Datum 
narození 

Informaci, zda bude 
nahlíženo osobně nebo v 

elektronické podobě 

Trvalý 
pobyt 

Adresu pro 
doručování 
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Nově u veřejných 
funkcionářů dle § 2 odst. 1 

veřejný přístup bez 
povinnosti podávat 
písemnou žádost  



Nahlížení do evidence - 

přístup 

• Evidenční orgán přidělí a písemně zašle 

– Uživatelské jméno 

– Přístupové heslo 

• K omezení přístupu: Městský soud v Praze 7 A 
12/2011-37 
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Omezení platnosti uživatelského jména a hesla dle 
zákona o střetu zájmů na dobu 48 hodin od 

prvního přihlášení zájemce do registru oznámení je 
nezákonné. 

Neplatí pro registr soudců. Do 
zvláštního registru vedeného 

Nejvyšším soudem nelze nahlížet 



Nahlížení do evidence 

• Nově je možné v registru vyhledávat podle 
– Jména a příjmení funkcionáře 

– Jména PO nebo organizačních složek, ve kterých 
působí 

– Funkce, kterou zastává 

– Období, za něž bylo oznámení podání 

 

• Správce zajistí ochranu osobních údajů proti 
možnosti automatizovaného ukládání v 
internetových vyhledávačích 
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Sankce 
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5
0

 0
0

0
 K

č 1 000 – 50 000 Kč 

5 000 – 250 000 Kč  

25 000 – 500 000 Kč 

Nepodání oznámení, 
nepravdivé informace 

Výkon neslučitelné 
funkce, neoprávněné 

odměny, média 

Porušení zákazu 
konkurence 



„Hlídáme veřejný zájem, hájíme 

efektivní a odpovědnou správu 

země.“ 

www.transparency.cz  

posta@transparency.c

z  

@Transparency_CZ 

Děkuji za pozornost 

7.4.2017 

mikolaskova@transparency.cz 

https://www.facebook.com/pages/Transparency-International-%C4%8Cesk%C3%A1-republika/117823623864?fref=ts
https://plus.google.com/u/0/b/113952698299391006250/113952698299391006250/posts
https://www.linkedin.com/company/3475293?trk=tyah
https://twitter.com/Transparency_CZ
https://www.youtube.com/user/TransparencyCesko

