Hlídejte střet zájmů
Základní postup ověření existence střetu zájmů a jak jej poznat.
STŘET ZÁJMŮ

TRANSPARENTNOST

KORUPCE

Střet zájmů je často skloňovaným pojmem. Veřejný funkcionář by se střetu zájmů měl vyhýbat, ale ne vždy to jde. Základní je tak především
být v otázce střetu zájmu transparentní. Jako občané pak máte možnost na případný střet zájmů funkcionářů upozornit a tím přispět k
transparentní státní správě.

Střet zájmu je:

Funkcionář tedy nesmí ohrozit veřejný
zájem tím, že:

Střet mezi osobními zájmy a
zájmy, které má člověk prosazovat z titulu své funkce.

CO JE TO
STŘET ZÁJMŮ

Nelze při výkonu funkce upřednostňovat svůj soukromý zájem
před zájmem veřejným.

Zákon dále obsahuje následující
nástroje:
Povinnost vykonávat funkci tak, aby
nedocházelo ke střetu zájmů

Využije své funkce k získání prospěchu
pro sebe či jiného
NEBO

NEBO

Oznamovat relevantní skutečnosti

Bude se odvolávat na funkci v osobních
věcech

Omezení některých činností
Odpovědnost za porušení povinností

Ve spojení se svou funkcí se zapojí do
komerční reklamy

Podrobnější deﬁnice naleznete v § 3 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Zákon o střetu zájmů dopadá na veřejné funkcionáře, kterými jsou:

NA KOHO
ZÁKON DOPADÁ

Kategorie A

Kategorie B

Bezpodmínečně:

Podmíněně na:

Politici

Soudce a státní zástupce

NEBO

Členové některých úřadů, či jejich rady

Vyšší příslušníci bezpečnostních sborů

Náměstci a vedoucí kanceláře

Vedoucí úředníci a zaměstnanci státu

Ombudsman a jeho zástupce

Členové orgánů státních organizací

Uvolnění obecní a krajští zastupitelé
Vedoucí ústředních správních úřadů
ZJEDNODUŠENÝ VÝČET

POKUD
NEBO
NEBO

Nakládá s prostředky
nad 250 000 Kč.
Přímo se podílí na veřejných
zakázkách.
Rozhoduje ve správním řízení.
Podílí se na vedení trestního
stíhání.

Podrobnější deﬁnice naleznete v § 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Všichni veřejní funkcionáří oznamují informace relevantní pro posouzení střetu zájmu.
Tyto informace jsou dohledatelné v Centrálním registu oznámení.

OVĚŘTE
POVINNĚ
OZNAMOVANÉ
INFORMACE

Nahlédněte do
registru

Ověřte, že jsou přítomna
potřebná oznámení

Veřejný funkcionář
musí oznamovat
informace
o svých poměrech
a dalších činnostech.
Tato oznámení jsou
přístupná na internetu.

Povinně se odevzdává několik
oznámení. Jejich přesný obsah
upravuje zákon.
Oznámení o osobním zájmu
můžete dohledat například
v zápisu z jednání.

Centrální registr
naleznete na:
https://cro.justice.cz/

Oznámení o činnostech
Oznámení o majetku
Oznámení o příjmech a závazcích
Oznámení o osobním zájmu
(ústně, tedy není v registru)

Informace mohou
být buď:

Oznámezí od osob
v kategorii A jsou
dostupná veřejně.
V případě kategorie B
pouze na žádost.

V případě nesrovnalostí podejte podnět

Pokud informace chybí,
jsou nepřesné či zcela
chybné, lze o tom
informovat Ministerstvo
spravedlnosti, které
zjedná nápravu.

Dostupné veřejně
Dostupné na žádost
Lze podat přímo
v registru.

Před hlasováním musí funkcionář upozornit na svůj případný
vztah k projednávané věci.

Sdělení Ministerstvu spravedlnosti
přímo v registu

Je zveřejněno vše,
co má být

Podrobnější deﬁnice naleznete v § 7 a násl. zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

KDE ZJISTIT
VÍCE?

Kde můžete hledat a
ověřovat další informace:

Co můžete dohledat:

Můžete tak odhalit následující problémy:

Hlídač státu
www.hlidacstatu.cz

Napojení na jiné osoby

Před hlasováním neoznámen osobní
zájem.

Detail
www.detail.cz
eDesky (online úřední desky)
www.edesky.cz

Uzavřené smlouvy
Veřejné zakázky
Zápisy ze zasedání a jednání
Udělené dotace

Žádost o informace
dlé zákona 106/1999 Sb.
VÝŠE UVEDENÉ JE JEN PŘÍKLADNÝ VÝČET, MŮŽETE NALÉZT ŘADU DALŠÍCH MOŽNOSTÍ

Nepřiznané napojení na podnikatele.
Napojení na příjemce dotací.

CO JSTE
ZJISTILI

Nic nenalezeno
Dobrá práce! Zdá se, že je vše v
pořádku a tak to má být.

Drobnější prohřešky
Odhalili jste drobnější prohřešky proti
zákonu o střetu zájmů, na které by
bylo dobré upozornit.

Zásadní problém
Prozkoumané informace potvrdily či
podpořily podezření na nezákonnou
činnost, kvůli které mohlo dojít i ke
značné škodě.

Zůstaňte nadále aktivní občan
Transparentní státní správa má
smysl pouze tehdy, když ji občané
kontrolují.
Děkujeme vám za vaši aktivitu.

Podnět
Podání podnětu dle zákona o střetu
zájmů k zahájení řízení o přestupku.
Přestupek projednává většinou obec
s rozšířenou působností, v jejímž
obvodu daný funkcionář bydlí.

Trestní oznámení
V těch nejzávažnějších případech je
možné podat trestní oznámení
u Policie ČR. Nejčastěji se může
jednat o trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku.

CO TEĎ S TÍM?

Podpořeno
z grantu:
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