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před Ústavním soudem

JUDr. Stanislavu Polčákovi, advokátovi
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N Á V R H

na zrušení některých ustanovení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, 
ve znění zákona č. 112/2018 Sb.

- slova „místostarosta obce, městské části nebo městského obvodu územně členěného 
statutárního města, zástupce starosty městské části hlavního města Prahy nebo“ a „obce, 
městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, městské části 
hlavního města Prahy,“ v ustanovení § 2 odst. 1 písm. q) 

- § 10 odst. 2 a 3 
- § 11 odst. 3 
- § 14b 

Trojmo

Přílohy: 
Podpisová listina senátorů
Plná moc
dále dle textu

Ústavní soud

Joštova 625/8
660 83 Brno-střed
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I. Předmět návrhu

1. Navrhovatel – skupina senátorů – (dále jen „navrhovatelé“) je podle Ústavy ČR oprávněn 
namítat Ústavnímu soudu ČR protiústavnost zákona či jeho ustanovení. Společným 
jmenovatelem všech napadených ustanovení je skutečnost, že všechna do textu zákona 
zapracovávají z pohledu navrhovatelů protiústavní záměr, kterým je zveřejňování 
majetkových poměrů komunálních politiků, a to i těch z nich, kteří pro výkon funkce nejsou 
dlouhodobě uvolněni, bez náležitého přihlédnutí k významu, který v ústavním pořádku a 
obecněji vzato v moderní společnosti sehrává ochrana soukromí.

2. Novela, která v tomto nežádoucím směru zásadním způsobem změnila zákon o střetu zájmů, 
pod číslem 14/2017 Sb. nabyla účinnosti dne 1. září 2017. Na tuto novelu navazuje a bohužel 
v mnohém negativní dopady ještě dále prohlubuje novela z letošního roku, která byla pod č. 
112 vyhlášena ve Sbírce zákonů. 

3. Navrhovatelé zpochybňují soulad výše uvedeného záměru s ústavním pořádkem, neboť mají 
za to, že je v rozporu s jednotlivými ustanoveními Listiny základních práva a svobod, 
zejména s čl. 10 odst. 2 („Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do 
soukromého a rodinného života.“) a odst. 3 („Každý má právo na ochranu před 
neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své 
osobě.“), dále taktéž s čl. 8 Ústavy ČR („Zaručuje se samospráva územních samosprávných 
celků.“) a v neposlední řadě s ústavně zaručeným právem býti volen dle čl. 21 Listiny (zejm. 
odst. 1: „Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých 
zástupců.“, odst. 4: „Občané mají za rovných podmínek přístup k voleným a jiným veřejným funkcím.“) ve 
vazbě na čl. 102 odst. 1 Ústavy ČR („Členové zastupitelstev jsou voleni tajným hlasováním na 
základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva.“).

4. Pokud jde o obsah jednotlivých napadených ustanovení, § 2 odst. 1 písm. q) specifikuje 
personální rozsah pojmu veřejný funkcionář, když do něj zahrnují komunální politiky. § 10 
odst. 2 a 3 pak stanoví obsahové náležitosti oznámení o majetku, které podává každý veřejný 
funkcionář, tedy včetně veřejných funkcionářů uvedených v § 2 odst. 1 písm. q) a § 11 odst. 
3 specifikuje charakter informací uváděných k jednotlivým položkám oznámení o příjmech a 
závazcích. 

5. Pro závěr o protiústavnosti vyjmenovaných ustanovení svědčí argumentace, kterou 
navrhovatelé předestírají v části III („Meritum věci“). V obecné části se navrhovatelé 
zabývají kontextem, což zákonodárce zjevně opomněl, a v navazující části pak snášejí 
argumenty ve prospěch závěru o protiústavnosti jednotlivých napadených ustanovení.

6. Nejprve se ale navrhovatelé, vědomi si skutečnosti, že zákon o střetu zájmů již byl před 
Ústavním soudem napaden,1 vyjádří ke splnění podmínek přípustnosti návrhu. 

II. Přípustnost návrhu

7. Podle § 35 odst. 1 zákona č.182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, 
je návrh na zahájení řízení nepřípustný, týká-li se věci, o které Ústavní soud již nálezem 
rozhodl, a v dalších případech stanovených tímto zákonem. V tomto případě nejde o věc, ve 
které by již Ústavní soud rozhodl nálezem, ani o jiný případ stanovený zákonem, návrh tedy 
není z důvodů uvedených v tomto ustanovení nepřípustný. 

1 V současnosti probíhá před Ústavním soudem řízení pod sp. zn. 38/17, které bylo zahájeno rovněž na základě návrhu 
skupiny senátorů.
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8. Složitější situace nastává v případě pravidla stanoveného v § 35 odst. 2, podle něhož je návrh 
nepřípustný i v případě, že Ústavní soud již v téže věci jedná; podal-li jej oprávněný 
navrhovatel, má právo účastnit se jednání o dříve podaném návrhu jako vedlejší účastník. 
Klíčový je zjevně výklad pojmu „táž věc“. 

9. Jak uvádí respektovaný komentář k Listině základních práv a svobod, úprava obsažená v § 35 
může v praxi vyvolávat složité procesní situace, kdy je pozdější návrh odmítnut pro 
litispendenci pouze z určité části a je spojen s předchozím návrhem. Potom v této části je 
navrhovatel považován za účastníka řízení a ve zbývající části pouze za vedlejšího účastníka 
řízení vedle účastníka, jehož návrh byl doručen dříve.2

10. K této situaci ale podle přesvědčení navrhovatelů nedochází, a to přestože napadají částečně 
shodný okruh ustanovení jako navrhovatelé v řízení sp. zn. 38/17. V případě řízení o zrušení 
zákonů a jiných právních předpisů je identita věci dána totožnosti právního předpisu či jeho 
ustanovení, jehož protiústavnosti se již Ústavní soud v nálezu zabýval, a to bez ohledu na 
okruh účastníků řízení, resp. bez ohledu na osobu navrhovatele. V případě kontroly norem se 
ale do popředí dostává otázka, zda je rozhodující i rozsah přezkumu, tj. z hlediska jakých 
ústavních norem a ústavních principů byl předchozí přezkum činěn. 

11. Navrhovatelé mají za to, že rozsah přezkumu je skutečně rozhodující, a zdůrazňují, že na 
rozdíl od návrhu, na jehož základě bylo zahájeno řízení sp. zn. 38/17, požadují přezkum také 
ve vztahu k čl. 8 Ústavy, který garantuje samosprávu územních samosprávných celků, a 
ústavně zaručenému právu býti volen dle čl. 21 Listiny ve vazbě na čl. 102 odst. 1 Ústavy. 
Právě z tohoto důvodu je třeba, aby byl předložený návrh projednán samostatně. Zohlednit je 
třeba i skutečnost, že navrhovatelé na rozdíl od svých předchůdců napadají zákon o střetu 
zájmů ve znění novely č. 112/2018 Sb.

III. Meritum věci

Obecná část

12. Normativní požadavky by měly rozumným způsobem odrážet podobu poměrů, na něž se mají 
uplatňovat. Důvodová zpráva k oběma odkazovaným novelám nenasvědčuje tomu, že by 
takováto úvaha byla zákonodárcem vůbec vedena, což dle soudu navrhovatelů představuje 
velmi zásadní nedostatek. Dopady přijaté úpravy totiž mají vzhledem k existujícímu kontextu 
protiústavní charakter.

13. V podmínkách České republiky se uvedená regulace potenciálně dotýká přibližně 80 000 
osob, které jsou zastupiteli. Jejich značný počet se opírá o skutečnost, že struktura obcí a 
měst je charakterizována značným množstvím samospráv s nízkým počtem obyvatel, kdy 
z celkového počtu 6250 obcí nepřesahuje 5800 obcí hranici 3000 obyvatel (tzn. na zbylých 
450 obcí připadá rozpětí v počtu více než 3.000 obyvatel a konče Hlavním městem Prahou 

2 Tato situace nastala v praxi Ústavního soudu například v řízeních sp. zn. Pl. ÚS 8/02 (které bylo zahájeno na základě 
návrhu veřejného ochránce práv ve vztahu k tzv. cenovému výměru Ministerstva financí České republiky) a sp. zn. Pl. 
ÚS 10/02 (které bylo zahájeno na návrh skupiny senátorů, kteří napadali nejen cenový výměr, ale též ustanovení zákona 
o cenách). Návrh ve věci Pl. ÚS 10/02 byl v části týkající se výměru odmítnut pro litispendenci a ve zbývající části 
spojen s předchozím návrhem veřejného ochránce práv. Skupina poslanců tedy měla ve spojeném řízení postavení 
účastníka řízení (pokud šlo o část návrhu týkající se ustanovení zákona o cenách), avšak ve zbývající části (pokud šlo o 
návrh týkající se cenového výměru) pouze postavení vedlejšího účastníka, zatímco v této části byl účastníkem řízení 
veřejný ochránce práv. Procesní situace se navíc zkomplikovala poté, co Ústavní soud připustil, aby skupina senátorů 
změnila, resp. rozšířila petit o odlišný cenový výměr, přičemž k tomuto návrhu se již veřejný ochránce práv nepřipojil. 
Ve vztahu k této části řízení pak naopak byla účastníkem řízení pouze skupina senátorů.
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s téměř 1,3 mil. obyvatel). Dané vyniká především ze srovnání s některými sousedními státy, 
např. Spolkovou republikou Německo. Podíl obcí s méně než 2 000 obyvateli činil v roce 
2016 v ČR 89,2 %,3 v SRN téměř 40 %. Průměr zemí OECD pak činil 31,2 %. 

14. Přirozeným důsledkem této „rozmanitosti“ je požadavek na mobilizaci značného množství 
občanů, kteří v obcích a městech obsazují veřejné funkce. Výhodou tohoto modelu je, že tak 
přirozeným způsobem dochází k zapojení veřejnosti do správy věcí veřejných, čímž se 
posiluje demokratický charakter státu a veřejné správy, naopak za nevýhodu je možné 
označit skutečnost, že v podmínkách menších obcí (o řádově desítkách až stovkách obyvatel) 
je k obsazení zákonem předpokládaných funkcí třeba skutečně vysoké míry občanské 
participace. 

15. V prostředí menších obcí dále platí, že pokud je některých ze zastupitelů uvolněný, je to 
zpravidla pouze starosta obce; velmi často jsme ovšem svědky jevu, kdy na obci není 
dokonce žádný dlouhodobě uvolněný veřejný funkcionář. 

16. Obvykle je to dáno velmi jednoduchou úvahou: rozpočtové prostředky menších obcí jsou 
velmi limitované, zpravidla nepřevyšují jednotky milionů korun. Odměňování dlouhodobě 
uvolněného veřejného funkcionáře by pro takový rozpočet, která plně nese uvedené nároky, 
znamenalo příliš velkou zátěž.4

17. Problém, jehož existence byla analýzou think-tanku IDEA při Národohospodářském ústavu 
Akademie věd ČR5 nedávno prokázána, představuje tendence, kdy s klesající velikostí 
daného sídla výrazně klesá intenzita volební soutěže. Zatímco v obcích a městech s 10 až 20 
tisíci obyvateli soutěží o jedno místo zastupitele v průměru 8,8 kandidáta, v obcích a městech 
do 1000 obyvatel je to v průměru pouze 2,2 kandidáta.

18. Předběžným závěrem, který je na základě dosud uvedeného možno učinit a navrhovatelé tak 
činí, je opodstatněné tvrzení, podle níž je zejména v menších obcích dosti obtížné 
mobilizovat dostatečné množství občanů, které budou zastávat veřejné funkce v samosprávě. 
Dle zkušeností navrhovatelů přitom je navíc možné hovořit o zhoršování této tendence 
v průběhu času.

19. Důvodem, který za tím stojí, je především narůstající množství administrativy, která na 
územní samosprávy dopadá, dále odpovědnost spojená s výkonem funkce zastupitele či 
dalších volených funkcí (starosty, radních), a to až vyvěrající do podoby trestněprávní 
odpovědnosti za (ne)úmyslné trestné činy, a nepochybně však i napadená pravidla střetu 
zájmů. 

20. Uspokojivé nicméně je, že podle  studie činí podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí mezi 
kandidáty 27,4 procenta, což je téměř dvojnásobek podílu populace s VŠ titulem u populace 
starší 29 let. Dalším zajímavým zjištěním je, že demokratickými volbami dochází k dalšímu 
pozitivnímu výběru zastupitelů. Mezi zvolenými členy zastupitelstva je o 23 % více 
vysokoškolsky vzdělaných jedinců a o 39 % více manažerů nebo kvalifikovaných odborníků 
než mezi kandidáty.

21. Čl. 8 Ústavy ČR zaručuje samosprávu územních samosprávných celků. V případě citovaného 
článku jde o základní ústavní princip, který je s ohledem na význam pro fungování 
demokratického právního státu řazen mezi náležitosti tvořící tzv. materiální jádro ústavy, tj. 

3 ČR obsadila v tomto žebříčku 1. místo, když byla následována Francií a Slovenskem.
4 Dlužno poznamenat, že ani celkový objem výdajů obcí v České republice není nijak ohromující: např. v roce 2016 
dosáhly přibližně 240 mld. Kč, což představovalo zhruba 5,1 % HDP. https://moderniobec.cz/koho-si-v-obcich-a-
mestech-volime-volebni-soutez-a-charakteristiky-zastupitelu-v-cesku/. 
5 https://idea.cerge-
ei.cz/files/IDEA_Studie_12_2017_Kdo_je_vas_starosta/files/downloads/IDEA_Studie_12_2017_Kdo_je_vas_starosta.p
df 

https://moderniobec.cz/koho-si-v-obcich-a-mestech-volime-volebni-soutez-a-charakteristiky-zastupitelu-v-cesku/
https://moderniobec.cz/koho-si-v-obcich-a-mestech-volime-volebni-soutez-a-charakteristiky-zastupitelu-v-cesku/
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_12_2017_Kdo_je_vas_starosta/files/downloads/IDEA_Studie_12_2017_Kdo_je_vas_starosta.pdf
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_12_2017_Kdo_je_vas_starosta/files/downloads/IDEA_Studie_12_2017_Kdo_je_vas_starosta.pdf
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_12_2017_Kdo_je_vas_starosta/files/downloads/IDEA_Studie_12_2017_Kdo_je_vas_starosta.pdf
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jde o součást nezrušitelných náležitostí demokratického právního státu podle čl. 9 odst. 2 
Ústavy.6 

22. Jak již bylo uvedeno, při posuzovaní ústavnosti napadené regulace třeba zohlednit nejen její 
normativní rozměr, ale rovněž prostředí, do něhož je zasazena, a dopady, které od ní lze 
očekávat. Se znalostí politicko-sociologicko-ekonomického kontextu by zákon v současné 
podobě nikdy nemohl být přijat, neboť nutným důsledkem této komplexnější úvahy by podle 
soudu navrhovatelů nemohlo být aprobování režimu, který na komunální politiky, jichž je 
v řadách veřejných funkcionářů ve smyslu zákona o střetu zájmů naprostá většina, klade 
zcela nepřiměřené požadavky.

23. Jednoduše řečeno, zákonodárce by měl s ohledem na význam citovaného článku v ústavním 
pořádku pečlivě zvažovat, zda svojí zákonodárnou činností nemůže zasáhnout do jím 
chráněné sféry. V případě novel zákona o střetu zájmů k tomuto zásahu dle přesvědčení 
navrhovatelů bohužel došlo.

24. „Majetkový striptýz“, o kterém se od schválení loňské novely (zákon č. 114/2017 Sb.) 
hovoří, vyvolal v prostředí samospráv značné rozhořčení a poměrně masivní porušování 
tohoto zákona právě s odvoláním se na ústavní nadřazené normy. Důvodem byla obava 
zveřejňovat v prostředí, které je tradičně silně podezřívavé až závistivé, detailně své 
majetkové poměry. Nešlo ovšem jen o případné zhoršení vztahů v obci, ale svoji roli 
pochopitelně sehrála také obava ze zveřejnění těchto údajů na webových stránkách, kde 
k nim má přístup skutečně kdokoli, tedy nejen nepřejícní sousedé, ale také osoby 
s kriminálními sklony, pro něž je Centrální registr oznámení nečekaným darem shůry.

25. Reakcí, kterou letošní novela č. 112/2018 Sb. bohužel spíše umocnila, jsou rezignace buď již 
učiněné či avizované a dále také reálná hrozba neobsazení kandidátek zejména v menších 
obcích. Zejména pro vzdělané, schopné a úspěšné veřejné funkcionáře je z pohledu 
majetkového přínosu zcela jednoduché opustit volené funkce a uplatnit se v soukromém 
sektoru, což platí tím spíš v současné situaci na trhu práce. Mnohým brání v tomto kroku 
odchodu z komunální sféry jen loajalita ke své obci a snaha o její další rozvoj. Přesto 
organizace, sdružující obce a města na celostátní úrovni, zaznamenala již mnoho set 
rezignací na volenou komunální funkci a varovala před vyprázdněním kandidátek pro 
komunální volby či zásadní zmenšení konkurence mezi kandidáty, kdy úspěšní a schopní 
budou ve vyšší míře odmítat veřejný striptýz podstoupit. Kdo v takové situaci tak trochu 
„zbyde“ pro výkon volené funkce, je nasnadě.

26. Jak uvedeno shora, navrhovatelé rovněž namítají, že pravidla, která nastoluje zákon o střetu 
zájmů v dotčených ustanovení, rovněž zasahují do práva býti volen (pasivní volební právo) 
dle čl. 21 Listiny ve vazbě na čl. 102 odst. 1 Ústavy, protože napadená ustanovení ve svém 
souhrnu představují nepřiměřené břemeno, které v případě zvolení musí každý kandidát 
strpět, což odrazuje občany od snahy účastnit se veřejného života – ve formě kandidování na 
veřejnou funkci v komunální sféře a je především nepochopitelné (nezdůvodnitelné) u 
neuvolněných funkcionářů – zejména u neuvolněných místostarostů či členů obecních 
(městských) rad. Navrhovatelé si přejí uvést, že důsledně rozlišují mezi uvedenými volenými 
funkcionáři obcí (měst) a velmi vážili kategorii veřejných funkcionářů, u nichž protiústavnost 
namítnou (z důvodu minimalizace zásahu Ústavního soudu do přijatého zákona proto 
nenapadají povinnost poskytovat oznámení u tzv. neuvolněných starostů, protože do jisté 
míry stojí v čele obce a povinnost poskytovat tato oznámení má své opodstatnění, i oni však 
zasluhují ochranu, pokud jde o dopady ust. § 14b zákona).

6 Komentář k Ústavě, čl. 8.
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27. Vzhledem k selhání zákonodárce je v dané situaci jediným orgánem, který může poskytnout 
ochranu tomuto ústavnímu principu, Ústavní soud.7 

Kategorie veřejných funkcionářů v § 2 odst. 1 písm. q)

28. Ust. § 2 odst. 1 písm. q) zákona o střetu zájmů zakotvuje kategorii veřejných funkcionářů 
činných ve samosprávě. Podle přesvědčení předkladatelů je existence této kategorie 
protiústavní, neboť jednak dochází k zásahu do práva na samosprávu, ale rovněž do práva na 
ochranu soukromí, které v čl. 10 upravuje Listina základních práv a svobod.8 

29. Ústavní soud vykládá čl. 8 způsobem, který kolísá mezi intenzivnější, a naopak slabší 
ochranou územní samosprávy. V nálezu Pl. ÚS 51/06 ÚS dovodil, že zásah do práva na 
samosprávu provedený zákonem musí splňovat požadavek proporcionality, a přiměřenost 
takového zásahu pak v nálezu skutečně zkoumal.9 

30. Na ústavní úrovni je garantována rovněž existence volených zastupitelstev.10 Navrhovatelé 
mají za to, že přijetím napadených ustanovení byla dotčena i tato ustanovení. 

31. Přijetím této úpravy došlo také k porušení mezinárodních závazků České republiky. Dle 
Evropské charty místní samosprávy podmínky, za kterých místní volení zástupci pracují, 
musí umožňovat svobodný výkon jejich funkcí.11 Přestože navrhovatelé připouštějí, že 
v daném kontextu se podmínkami rozumí především odměňování, lze pod ně vztáhnout 
patrně také další okolnosti, za kterých je veřejná funkce vykonávána, a to včetně požadavků 
na transparentnost. 

32. V této souvislosti se sluší poznamenat, že podle Evropské charty místní samosprávy jsou dále 
finanční zdroje místních společenství úměrně odpovědnosti stanovené ústavou a zákonem.12 
Princip úměrnosti by měl být přirozeně vztahován i na požadavky kladené na volené 
zástupce, pokud jde o regulaci střetu zájmů. 

33. Navrhovatelé sumarizují, že zásadním problémem, ke kterému by se měl Ústavní soud 
vyjádřit, do jaké míry a za jakých podmínek je slučitelné s ústavní garancí územní 
samosprávy uvalování dalších a dalších povinností včetně takových (jako je tomu 
v posuzovaném případě), které mohou vést až k její paralýze.

34. Právo na soukromí je v čl. 10 Listiny formulováno absolutně. Navrhovatelé souhlasí s tím, že  
to neznamená, že by mělo být absolutně také vykládáno; ústavně imanentní omezení tohoto 
práva jsou přípustná.  Navrhovatelé se domnívají, že výklad těchto omezení by měl být 
restriktivní a v podmínkách ústavního státu by měl kladen samozřejmý požadavek 
přiměřenosti. Přístup zákonodárce nenasvědčuje dodržení ani jednoho z těchto požadavků. 

35. Podle přesvědčení navrhovatelů je protiústavní zahrnutí všech veřejných funkcionářů činných 
na úrovni územní samosprávy. 

7 Je to tím spíš, že ústavní úprava územní samosprávy je velmi kusá a lakonická. Otázkou je, zda by zákony dotýkající se 
samospráv neměly být de constitutione ferenda uvedeny ve výčtu obsaženém v čl. 40 Ústavy, a k jejich přijetí by se tedy 
vyžadovala shoda vůle obou komor parlamentu. Ostatně nabízí se úvaha, zda zákon s takto zásadním dopadem 
neposuzovat už za současného právního stavu jako zákon volební, jak upozorňují navrhovatelé v řízení vedeném pod sp. 
zn. 38/17 a snášejí pro to nikoli nepřesvědčivé argumenty. 
8 O soukromí hovoří i čl. 7 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, který uvádí, že nedotknutelnost osoby a jejího 
soukromí je zaručena. Omezena může být jen v případech stanovených zákonem. V daných souvislostech se ale tento 
článek neuplatní.
9 Podobně přistoupil k přezkumu v nálezu Pl. ÚS 6/13.
10 Čl. 101 odst. 1 a 2 a čl. 102. 
11 Čl. 7 odst. 1 Evropské charty místní samosprávy.
12 Čl. 9 odst. 2 Evropské charty místní samosprávy.
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36. Zvláštním případem je kategorie dlouhodobě neuvolněných veřejných funkcionářů dle § 2 
odst. 1 písm. q). Existuje názor, podle kterého není podstatné, zda je veřejný funkcionář 
uvolněný, nebo neuvolněný – klíčem zde není to, jak velkou odměnu za svou práci dostává, 
ale to, o jak důležitých věcech rozhoduje. Pokud neuvolnění funkcionáři vykonávají veřejnou 
moc a mají rozhodovací pravomoci srovnatelné s funkcionáři uvolněnými, jistě i v jejich 
případě existuje zájem veřejnosti na zodpovědný a transparentní výkon jejich pravomoci, a 
tedy i na veřejnou kontrolu, zda u nich není přítomen střet zájmů.

37. Případné námitky, podle kterých by zrušením napadaných ustanovení došlo k výraznému 
snížení rozsahu oznamovací povinnosti těchto veřejných funkcionářů dokonce pod úroveň, 
která se na ně dlouhodobě vztahovala i před nabytím účinnosti zákona č. 14/2017 Sb., nejsou 
přesvědčivé, neboť samotná dlouhodobost určité praxe její rozpor s ústavním pořádkem 
nenapravuje. 

Okruh údajů oznamovaných podle § 10 odst. 2 a 3

38. Pochybnosti ústavněprávního rázu jsou namístě také ohledně ustanovení obsažených v § 10 
odst. 2 a 3, která obsahují výčet položek, které mají být předmětem oznámení o majetku.

39. Stejně jako v předchozích případech namítají navrhovatelé rozpor s čl. 10 Listiny.¨
40. Ve vazbě na tvrzený cíl vyjadřují navrhovatelé pochybnost o tom, zda porušením čl. 10 

Listiny není již samotné shromažďování údajů o majetku veřejných funkcionářů; čl. 10 odst. 
3 stanoví, že každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním údajů o své 
osobě. 

41. Dále se klade otázka, proč jsou veřejní funkcionáři nuceni oznamovat jimi vlastněné 
nemovitosti, když tyto údaje může stát získat z veřejného registru, jímž je katastr 
nemovitostí. 

Informace o příjmech a závazcích veřejného funkcionáře podle § 11 odst. 3

42. V tomto ustanovení lze spatřovat rozpor s právem na ochranu soukromí třetích osob, které 
jsou věřiteli veřejné funkcionáře, a u jako takových jsou jejich osobní údaje předmětem 
oznámení podle § 11 odst. 3.

43. Třetí osoby se věřiteli veřejného funkcionáře mohly stát v okamžiku, kdy byl soukromou 
osobou, a tak naprosto nemohly předpokládat, že informace o tomto vztahu bude zveřejněna. 
Napadeným ustanovením je tak porušeno jejich legitimní očekávání. 

Rozsah nahlížení do registru oznámení podle § 14b

44. Pokud by Ústavní soud seznal, že předchozí napadená ustanovení jsou ústavně konformní, 
navrhovatelé navrhují, aby bylo zrušeno ustanovení § 14b, podle kterého je do Centrálního 
registru oznámení oprávněn nahlížet kdokoli bez jakýchkoliv podmínek, a tedy se také 
seznamovat s osobními údaji týkajícími se veřejných funkcionářů.

45. Zveřejnění osobních údajů, mezi něž údaje o majetku bezpochyby patří, je v tomto případě 
v rozporu s čl. 10 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, který stanoví, že „každý má 
právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným 
zneužíváním údajů o své osobě“. 

46. Navrhovatelé mají za to, že tento zásah do práva na soukromí je zcela nepřiměřený. 
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47. Opírání závěru o souladu zveřejňování těchto údajů s ústavním pořádkem např. o nález II. ÚS 
171/12, podle kterého informace o majetkových poměrech veřejného funkcionáře náleží 
nikoli do soukromé sféry veřejného funkcionáře, ale do jeho sociálních sfér, tedy oblastí, 
které sdílí spolu s ostatními členy společnosti, a u jako takových nehrozí při jejich zveřejnění 
žádný konflikt, je mimoběžné.

48. V uvedeném nálezu je předně řeč o příjmech veřejných funkcionářů, nikoli o celém jejich 
majetku. Stejně je tomu v případě nálezu IV. ÚS 1378/16. 

49. Další vadou této argumentace je tendence k restriktivnímu výkladu práva na informace, 
kterou v posledních letech Ústavní soud nastoupil. 

50. Argumentace veřejnou přístupností celé řady informací ve veřejných rejstřících, katastru 
nemovitostí nebo např. registru smluv s obdobným potenciálem zneužitelnosti, je 
nepřiléhavá, neboť jde o veřejné registry z pohledu zachycovaných skutečností dílčí, nikoli 
komplexní, jakým je Centrální registr oznámení.

51. Přitom představit si jiné způsoby – a to způsoby ústavně konformní, není nijak obtížné. 
Předně to byl způsob spočívající ve zpřístupnění těchto informací na žádost. Nelze přisvědčit 
obavám, že by to v praxi vedlo toliko ke stanovení formální překážky v přístupu 
k informacím a s tím souvisejícímu mnohonásobnému zvýšení nápadu žádostí, a tedy 
enormní administrativní zátěži, a to už s ohledem na skutečnost, že tento model byl používán 
až do podzimu loňského roku. Jinou otázkou je, že veřejná správa by se měla spíše 
přizpůsobit principu ochrany soukromí než naopak. 

52. Rozsah zveřejňovaných informací je neobvyklý také ze srovnávacího pohledu. 
53. A právě ve zcela nepřiměřeném rozsahu zveřejňování, který zasahuje do jejich byť velmi 

redukovaně vnímaného práva na soukromí, spatřují navrhovatelé zásadní problém napadené 
úpravy, který by měl být posouzen Ústavním soudem.

54. Test proporcionality má v daném případě následující strukturu: 

1. Kritérium vhodnosti

Cílem zákona o střetu zájmů je zodpovědný a transparentní výkon státní správy, jakož i 
udržování důvěry ve veřejné instituce. Podle přesvědčení navrhovatelů nepředstavuje 
prostředek v podobě zveřejňování informací o majetkových poměrech 

2. Kritérium potřebnosti 

V případě tohoto kritéria jde o posouzení otázky, zda nebyla k dispozici opatření 
mírnější, která ve srovnání s použitým nástrojem šetří práva dotčených subjektů. 

3. Kritérium přiměřenosti (proporcionality) v užším smyslu

Absolutně formulované právo na soukromí by mělo převážit nad právem na informace, 
které předpokládá výjimky už v textu Listiny.

55. Podle přesvědčení navrhovatelů ale rozsah zveřejněných údajů, přestože výrazně zasahují do 
soukromí dotčených osob, učinění kvalifikovaného závěru např. o korupčním jednání 
neumožňuje.13 Takovýto závěr může učinit až se znalostí dalších souvislostí např. finanční 

13 Navrhovatelé nadto upozorňují na existenci právní úpravy, která je tímto suplována. Je jí zákon…
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úřad, který disponuje daňovými přiznáními a dalšími potřebnými informacemi a znalostmi. 
Je pak ovšem otázkou, jaký je smysl zveřejňování. 

56. Smysl zveřejnění může být buď preventivní, nebo represivní. U těch, kteří se v souvislosti 
s výkonem veřejné funkce obohatí, nelze očekávat, že tyto informace budou podávat 
v oznámení o majetku či o příjmech a závazcích.

57. Velmi problematický aspekt představuje skutečnost, že se oznamovací povinnost týká také 
majetku ve společném jmění manželů. Tím se zasahuje do soukromé sféry osob, které 
nezastávají žádnou veřejnou funkci.

58. Oznámení podávané na konci funkčního období bude znám až po volbách, není možné tak 
předpokládat, že transparentnost bude mít pro dlouhodobě uvolněného veřejného funkcionáře 
hmatatelné výhody v podobě porovnání, ze kterého vyplývá, že svůj majetek v průběhu 
výkonu funkce podezřelým způsobem nerozmnožil. 

59. Otázkou je, zda cíl v podobě důvěry ve veřejné instituce je dosažitelný ve společnosti, ve 
které předseda vlády rozhojnil svůj majetek během působení ve funkci 1. místopředsedy 
vlády na dvojnásobek, je trestně stíhán, a přesto má podporu téměř třetiny veřejnosti. 

Závěrem

60. Závěrem jsou navrhovatelé nuceni položit si otázku, zda je takto robustní nástroj nezbytný v 
situaci, kdy je součástí českého právního řádu již několik let zákon o registru smluv, jehož 
smyslem je ochrana veřejných prostředků, a transparentnost nakládání s veřejnými 
prostředky je také posílena prostřednictvím ustanoveními zákona o zadávání veřejných 
zakázek. Střet zájmů na úrovni územních samosprávných celků je dále regulován 
prostřednictvím ustanovení § 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů.  

61. Navrhovatelé chápou potřebu těchto institutů umožňujících veřejnou kontrolu, upozorňují ale 
na vztah dvou linií, kdy koncepčně je bud’ možné vyjít od kontroly veřejných prostředků, 
resp. veřejného majetku, nebo se zaměřit na osoby veřejných funkcionářů a jejich majetkové 
poměry. Výše vypočtené kontrolní mechanismy soustřeďující se kontrolu veřejného majetku 
svědčí o tom, že jich není nedostatek: spíše lze hovořit o jejich nadbytku. Navrhovatelé 
rozumí tomu, že své místo má i kontrola majetkových poměrů veřejných funkcionářů; mají 
ale za to, že se v případě napadených ustanovení dubluje úprava obsažená v zákoně č. 
321/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku.

62. Složitost a mnohočetnost těchto nástrojů vyvolává otázka, zda zákonodárce chrlením těchto 
opatření nevytváří podmínky po porušování zákonů. Stát navíc poněkud paradoxně – namísto 
boje se zločinem – pro něj vytváří podmínky, když potenciálním pachatelům nabízí unikátní 
databázi údajů, na základě kterých si mohou v klidu domova vybrat svůj potenciální cíl.14 

63. Není divu, že někteří tuto regulaci interpretují jako výraz neschopnosti státu stíhat zločin za 
použití tradičních prostředků a jako projev snahy na jejich místo postavit udavače, kteří ale 
z výše uvedených důvodů nemohou být schopni posoudit skutečný stav věci.15 

64. Zarážející je zákonodárcův přístup i při zohlednění skutečnosti, že veřejný prostor okupovala 
po řadu týdnů témata spojená s novou evropskou regulací na ochranu osobních údajů, která i 
v našem prostředí zdomácněla pod názvem GDPR. Jejím smyslem je poskytnout ochranu 

14 Navrhovatelé podotýkají, že tento způsob často diskutované digitální revoluce je velmi nešťastný.
15 V této souvislosti navrhovatelé připomínají bilanci trestních stíhání komunálních politiků, která ve své většině končí 
jejich osvobozením.
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osobním údajům fyzických osob. Regulace v podobě novel zákona o střetu zájmů jde 
nepochopitelně proti této výrazné celosvětové tendenci. 

IV. Žádost o přednostní projednání

65. Navrhovatelé žádají s ohledem na naléhavost věci v souladu s § 39 zákona č. 182/1993 Sb., o 
Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, o přednostní projednání svého návrhu. 
S ohledem na zavedení oznámení podávaných při vstupu do funkce může mít případné 
vyhovující rozhodnutí zcela zásadní dopad na tuto povinnost, resp. na okruh informací, které 
jsou předmětem oznámení. 

66. Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční ve dnech 5. a 6. října 2018, tedy necelé tři měsíce 
po podání tohoto návrhu. Z minulosti jsou známy případy, kdy Ústavní soud během takto 
krátké doby v případě naléhavé situace skutečně rozhodl. Tento návrh tak lze legitimně 
pokládat za prioritní. 

V. Závěrečný návrh

S ohledem na výše uvedené se navrhuje, aby Ústavní soud vydal tento nález:

Slova „místostarosta obce, městské části nebo městského obvodu územně členěného 
statutárního města, zástupce starosty městské části hlavního města Prahy nebo“ a slova „obce, 
městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, městské části 
hlavního města Prahy,“ v ustanovení § 2 odst. 1 písm. q), § 10 odst. 2 a 3, § 11 odst. 3 a § 14b 
zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 112/2018 Sb.,   se  dnem vyhlášení 
tohoto nálezu ve Sbírce zákonu   z r u š u j í.

skupina senátorů Parlamentu ČR
zastoupeni   JUDr. Stanislavem P o l č á k e m, advokátem


