
Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky. Zveřejňování je možné jen se
souhlasem  Parlamentního institutu a autora.

Parlament České republiky

Kancelář Poslanecké sněmovny

Parlamentní institut

K některým rozporům návrhu zákona o střetu
zájmů (tisk č. 1056) s ústavním pořádkem

Studie č. 1.163

Zpracovala: 
JUDr. Jindřiška Syllová, CSc.

Listopad 2005



PI 1.163 2

Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky. Zveřejňování je možné jen se
souhlasem  Parlamentního institutu a autora.

Obsah:

I. PODÁVÁNÍ OZNÁMENÍ O MAJETKU A OZNÁMENÍ O PŘÍJMECH, DARECH A ZÁVAZCÍCH (§
10 – § 11) - ROZPOR S ČL. 7 A ČL. 10 LISTINY (PRÁVO NA SOUKROMÍ)............................................. 3

II. "ÚSTAVNOST" RAD PRO POSUZOVÁNÍ STŘETU ZÁJMŮ (§ 16)...................................................... 5

III. "ÚSTAVNOST" ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PORUŠENÍ POVINNOSTÍ VEŘEJNÝCH
FUNKCIONÁŘŮ (§ 17)........................................................................................................................................ 6

IV. "ÚSTAVNOST" ŘÍZENÍ O PORUŠENÍ POVINNOSTÍ SOUDCŮ - ROZPOR S ČL. 82 ODST. 1
ÚSTAVY ................................................................................................................................................................ 7

ZÁVĚR .................................................................................................................................................................. 8

Příloha: Rozhodnutí Ústavního soudu Slovenské republiky a zákon č. 335/2005 Z. z. o

prokazování původu majetku



PI 1.163 3

Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky. Zveřejňování je možné jen se
souhlasem  Parlamentního institutu a autora.

Následující studie se věnuje několika zásadním bodům, které svědčí o tom, že určitá ustanovení návrhu zákona

(sněmovní tisk č. 1056) mohou být v rozporu s ústavním pořádkem. Vzhledem ke komplexnosti návrhu nebyly

testovány všechny aspekty návrhu zákona a všechna ustanovení, která by přicházela v úvahu (nebyla testována

tzv. konkurenční doložka, nebyl testován aspekt porušení práva na ochranu před uveřejněním citlivých informací

a některé další). 

Dále nebyly posuzovány aspekty souladu s právním řádem ČR. Bylo by třeba zejména posoudit soulad

s obecním a krajským zřízením a jejich zásadami, zejména pokud se týká aspektu rovnosti postavení zastupitelů

a členů rad. Rovněž nebyla zkoumána (a to ani z hlediska ústavněprávního) přiměřenost „trestů“.

Studie je pro srovnání doplněna o rozhodnutí Ústavního soudu Slovenské republiky a zákon č. 335/2005 Z. z. o

prokazování původu majetku

I. 

Podávání oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích (§ 10 – 

§ 11)  - rozpor s čl. 7 a čl. 10 Listiny (právo na soukromí)

Tato pasáž návrhu zákona omezuje právo na nedotknutelnost osoby a jejího soukromí (čl. 7 Listiny) a  právo na

ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého …života (čl. 10 odst. 2 Listiny), jehož součástí je

rovněž právo na ochranu před zveřejňováním osobních údajů. Listina stanoví, že toto právo je možno omezit

zákonem. Na určení, jaká zákonná omezení tohoto práva jsou přípustná, je nutno aplikovat čl. 4 odst. 4 Listiny:

„při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu“. Toto

ustanovení se vykládá tak, že základní práva je možno omezit jen za účelem ochrany jiného základního práva či

veřejného statku, a to tak, aby zásah byl pro daný účel vhodný, potřebný, úměrný (proporcionální) resp.

minimální1. Při určení existence nebo neexistence rozporu s uvedenými ustanoveními Listiny je nutno zjistit, zda

nově navržená forma oznámení o střetu zájmů odpovídá svou mírou zásahu do soukromí naznačenému účelu. 

Míra zásahu do soukromí je značná zejména v § 10 návrhu, upravujícím tzv. „oznámení o majetku“. Toto

oznámení je koncipováno nikoliv jako oznámení možného střetu zájmů, ale jako majetkové přiznání.

Prostřednictvím tohoto oznámení funkcionář neoznamuje, jaké jeho činnosti by mohly být ve střetu zájmu s jeho

funkcí, ale přiznává svůj majetek a veškeré své příjmy. Dokonce zveřejňuje (pro každého, včetně přístupu přes

internet) přesně svůj majetek, ať vznikl jakkoliv, a to i majetek, který měl před vznikem funkce. Kromě toho je

povinen uveřejnit i své dluhy. Tímto způsobem se mění oznámení o střetu zájmů, které je preventivním

nástrojem (kterým se oznamují zájmy, aby byl včas znám případný střet zájmů při výkonu veřejné funkce),

v majetkové přiznání jako nástroj následný, napomáhající stíhání korupce (předpokládá se přitom, že veřejná

funkce bude zneužita). Zásah do soukromí je u majetkového přiznání podstatně silnější než by tomu bylo u

oznámení o střetu zájmů. 

                                                          
1 Jde o souhrn judikatury ÚS, in: Filip J., Holländer P., Šimíček V., Zákon o Ústavním soudu. Praha: C. H. Beck
2001, s. 274
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Pro zjištění „ústavnosti“ řešení navrhovaného v § 10 a § 11 je nutno posoudit, zda podávání oznámení tohoto

typu je vhodným nástrojem pro zajištění veřejného zájmu (podle judikatury Ústavního soudu tzv. kritérium

vhodnosti). Zde je možno odpovědět, že podávání podrobných majetkových přiznání může být za určitých

okolností vhodným nástrojem pro dosažení veřejného benefitu. Dále je nutno zjistit, zda je tento prostředek

vhodný pro cíl, kterého má být dosaženo (podle judikatury Ústavního soudu tzv. kritérium potřebnosti).

V situaci, kdy není státní aparát schopen postihnout korupční chování prostřednictvím trestního práva, je (snad)

možné použít i jiné nástroje. Určitě však nejde o jediné možné řešení. Korupce může být stíhána trestním

právem, pokud by bylo správně aplikováno. I pokud by bylo na otázku potřebnosti odpovězeno kladně, zbývá

poslední otázka – je nutno porovnat závažnost porušení jednoho práva (práva na soukromí) a benefitu (podle

judikatury Ústavního soudu tzv. veřejného statku). Pokud by benefit odpovídal míře porušení základního práva,

pak by § 10 a § 11 nebyly v rozporu s ústavním pořádkem (podle judikatury Ústavního soudu kritérium

proporcionality v úzkém slova smyslu). 

V tomto okamžiku je třeba rozdělit posuzování návrhu zákona na části, týkající se různých skupin funkcionářů: 

a) Pokud se týká členů Parlamentu, jejich postavení je zvláštní, odlišné od všech ostatních občanů.

Vzhledem k nutným parlamentním privilegiím jsou nadáni poslaneckou a senátorskou imunitou. Tato

imunita může být kompenzována povinnostmi člena Parlamentu a úpravou střetu zájmů. Naznačuje to i

ustanovení čl. 22 odst. 2 Ústavy. Rovněž vzhledem k tomu, že jsou tyto osoby členy Parlamentu, v ČR

dominujícího státního orgánu, je nutno zajistit, aby nedocházelo k porušení dělby moci. Z tohoto

důvodu je úprava neslučitelností funkcí (většinou úprava autonomní, prostřednictvím usnesení

parlamentu) a střetu zájmů členů Parlamentu běžným atributem demokratického státu. Dalším faktorem,

svědčícím pro možnost omezit právo na soukromí této kategorie osob, je argument, že jde o funkcionáře

přímo volené občany, kteří nejsou žádným způsobem kontrolováni ve výkonu své funkce, nemají

individuální odpovědnost (rozhodují jedním hlasem z 200) a nejsou odvolatelní. Z tohoto důvodu je

nutno obecně považovat podávání oznámení deklarujících možný střet zájmů za úměrné porušení práva

na soukromí. 

Avšak je nutno vypracovat takové oznámení, které bude zásahem minimálním, ale přitom bude

plnit daný účel. Navržená úprava v § 10 návrhu zákona není oznámením o střetu zájmů, ale

majetkovým přiznáním, které se zveřejňuje široké veřejnosti. Takové přiznání je zásahem téměř

maximálním (zveřejnění všeho majetku), a přitom protikorupční účel neplní dostatečně. Tomu

nasvědčuje skutečnost, že nejsou (s omezenou výjimkou § 11 odst. 4) postiženy osoby blízké a je proto

velmi snadné oznámení podle § 10 a § 11 po pravdě vyplnit a přitom být v silném střetu zájmů.

Z tohoto důvodu je nutno považovat úpravu uvedenou v § 10 za nepřiměřený zásah do lidských práv

členů Parlamentu (garantovaných zejm. čl. 7 a čl. 10 Listiny).  

b) Pokud se týká členů vlády a vedoucích jiného orgánu resp. jeho zástupce, členů bankovní rady,

členů rad a řídících a kontrolních orgánů - § 2 písm. c) až g), písm. i) až n) návrhu, jde o vedoucí

exekutivních složek státní správy, kteří jsou do funkce jmenováni – nejde o funkcionáře přímo volené.

Jde zároveň o osoby, které jsou trestně odpovědné shodně jako ostatní občané, a to včetně odpovědnosti

za výkon úřední funkce. Výkon jejich funkce je zároveň založen na individuální odpovědnosti. Zároveň
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tyto osoby vykonávají svou funkci jako zaměstnání, tedy „na plný úvazek“ a mají na rozdíl od členů

Parlamentu zakázánu vedlejší činnost. Pro tyto osoby platí přiměřeně totéž, i když v poněkud snížené

míře, jako pro poslance, i když je jejich postavení odlišné. I zde je třeba upravit jen minimální zásah do

jejich soukromí, který by však zajistil sledovaný benefit. 

c) Pokud se týká volených zastupitelů krajů, Prahy a obcí, kteří vykonávají svou funkci „na plný

úvazek“, jde o osoby, které nemají žádnou imunitu, jsou plně trestně odpovědné včetně odpovědnosti za

výkon úřední funkce. Zároveň jde o vysoký počet lidí, kteří nemají odpovědnost srovnatelnou

s funkcionáři prvních dvou skupin. Není představitelné, aby v demokratickém státě mohl být jakkoliv

zdůvodněn tak masivní zásah do práva na soukromí u takového počtu běžných občanů. Považuji zásah

do práva na soukromí této kategorie funkcionářů upravený zejm. v § 10 návrhu za neproporcionální

účelu a tedy odporující výše uvedeným ustanovením Listiny.

d) Pokud se týká soudců, je možno konstatovat, že i když mají soudci určitou soudcovskou imunitu, jsou

trestněprávně stíhatelní (po vydání, které je v podstatě formalitou) jako běžní občané. Jejich

odpovědnost z výkonu funkce je omezena celým systémem soudnictví, které je ze své podstaty

(instance, obhajoba, ústavní soudnictví atd.) chráněno před zneužíváním funkce a před korupcí.

Odevzdávání majetkových přiznání a jejich uveřejnění u tak vysokého počtu osob je masivním

zásahem, v demokratické společnosti stěží představitelným. Kromě toho zásah do soukromí soudců

s sebou nese podstatně více negativních vedlejších účinků (soudci se běžně setkávají s pachateli

trestných činů, patologickými osobnostmi, zasahují do života lidí) -  možnost zneužití informací o jejich

soukromí je vyšší než je tomu u funkcionářů či obyčejných občanů. Považuji zásah do práva na

soukromí této kategorie funkcionářů upravený zejm. v § 10 návrhu za zcela neproporcionální účelu a

tedy odporující příslušným ustanovením Listiny.

II. 

„Ústavnost“ Rad pro posuzování střetu zájmů (§ 16)

Podle § 16 návrhu zákona mají být vytvořeny zvláštní rady, které by posuzovaly střet zájmů. Vytvoření

zvláštních orgánů, určených specielně pro vedení a kontrolu oznámení střetu zájmů, by bylo přípustné pro

střet zájmů členů Parlamentu. Členové Parlamentu mají zvláštní postavení, vysokou odpovědnost, a není je

možno běžným způsobem stíhat. Vytvoření zvláštního autonomního parlamentního orgánu vyplývá ze staré

zvyklosti parlamentních privilegií a autonomie Parlamentu. Podle těchto tradic může jít o orgán uvnitř

parlamentu, tedy o orgán složený z členů Parlamentu. Tento orgán je svou podstatou orgánem samosprávným,

nikoliv státním, a proto nemusí jeho složení a zásady činnosti odpovídat zásadám státní správy. Jeho pravomoci

musí být omezené, takového charakteru, který by si pro sebe stanovili sami poslanci.

Podle návrhu úpravy podle § 16 an. se však nejedná o orgán autonomní, ale o orgán tzv. nezávislý, který má rysy

lidového soudu. Tato koncepce neodpovídá koncepci parlamentních privilegií. Orgány (Rady pro posuzování

střetu zájmů), které jsou obsaženy v § 16 an návrhu zákona., jsou zvláštní orgány, které zcela vybočují ze

systému státních orgánů. Jejich osobní působnost dalece přesahuje okruh členů Parlamentu. Navíc mají

pravomoc rozhodovat o lidských právech.  
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Rady pro posuzování střetu zájmů odporují:

 zásadě dělby moci, stanovené v čl. 2 odst. 1 Ústavy (lid…vykonává státní moc prostřednictvím orgánů

moci zákonodárné, výkonné a soudní) tím, že vzhledem k tomu, že „rady“ nepatří svým smíšeným

charakterem do žádné z těchto větví státní moci 

 zásadě nezávislosti a nestrannosti - členové rad pro posuzování střetu zájmů mají nebo mohou mít vztah

k těm, jejichž čin má být projednáván a trestán (poslanec „soudí“ poslance, zastupitel zastupitele svého

zastupitelstva, zástupce vlády člena vlády atd.)

 čl. 4 Listiny, stanovícímu, že základní práva jsou pod ochranou soudní moci – kontrola prostřednictvím

správního soudnictví (§ 19 odst. 9) je v tomto případě nedostatečná vzhledem k tomu, že se jedná o

„odsouzení“ pro činy, které s sebou nese vysoký stupeň difamace2. Takové činy musí být stíhány soudem,

nikoliv správním orgánem.

 zásadě rovnosti před zákonem – Rady jsou navrženy tak, že pro vyšší funkcionáře (poslance, senátory,

vedoucí správních úřadů, soudce) rozhoduje Rada částečně složená z kontrolovaných orgánů a proto je

možno při rozhodování uplatnit vzájemnou solidaritu (členy Ústřední rady mohou být poslanci, senátoři,

členové vlády, soudci), naopak o zastupitelích rozhoduje krajská rada, která sice může být složená rovněž

z uvolněných zastupitelů, nicméně vzájemná solidarita se mezi Krajskou radou a kontrolovanými zastupiteli

nedá očekávat.

Podobné námitky platí pro orgány, které by podle návrhu měly vést příslušný registr. Navíc v případě zastupitelů

vede registr ředitel nebo tajemník, tedy vedoucí správního úřadu, který sám není režimu střetu zájmů podřízen, a

přitom má pravomoc podat návrh na zahájení řízení o porušení povinností. Tímto se otevírá velké pole pro

zneužívání celého systému pro politické, ekonomické a jiné cíle. 

III.

„Ústavnost“ zahájení řízení o porušení povinností veřejných funkcionářů (§ 17)

Úprava návrhu na zahájení řízení o porušení povinností veřejných funkcionářů odporuje základním zásadám

právního státu pro soudní nebo správní trestání, kterými jsou zásada oficiality, zásada legality, nezávislosti a

nepodjatosti orgánu, který řízení zahajuje, dále je porušena i zásada rovnosti občanů před zákonem. Tím jsou

porušeny základy právního státu, který upraven v čl. 1 Ústavy (ČR…je právní stát, založený na úctě k právům

a svobodám člověka a občana). 

Porušení těchto zásad je obsaženo zejména v následujících bodech:

 Zahájení jakéhokoliv řízení může být obecně upraveno dvěma způsoby. Buď může jít o řízení sporné, a pak

má aktivní legitimaci jedna ze stran sporu (zásada dispozitivní) nebo jde o řízení trestního typu, a pak se

zahajuje z úřední povinnosti (zásada oficiality). To znamená, že orgán je odpovědný za to, aby řízení

zahájil, pokud jsou pro zahájení dány podmínky. V § 17 návrhu zákona jde o řízení trestního typu, z tohoto

důvodu by měla být uplatněna zásada oficiality. Tomu však návrh neodpovídá. Navrhovatelé nejsou za

                                                          
2 „Jedním z kritérií (pro stanovení hranice mezi soudními a správními delikty)….se spatřuje v závažnosti deliktů – těžší delikty spadají do
soudní, lehčí do správní pravomoci, přičemž měřítkem hodnocení závažnosti je zejména druh a výše sankce, morální
závadnost…postihovaného protiprávního jednání, charakter a rozsah způsobených následků apod. Upozorňuje se na kritérium difamace
(společenského odsouzení pachatele a tím spojené následky pro bezúhonnost odsouzené osoby). Rozdíl mezi soudními a správními delikty se
spatřuje též v rozdílném typovém stupni společenské škodlivosti. Hendrych D. a kol. Správní právo, Praha: C. H. Beck 1994, s. 133.
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zahájení řízení nijak a nikomu odpovědní. Složení navrhovatelů (různé skupiny osob - např. 10 poslanců, 5

senátorů, 3 členové zastupitelstva obce - a orgán, který vede evidenci) tuto odpovědnost svou konstrukcí

vylučuje.

 V řízení trestního typu by měla být uplatněna dále zásada legality – tedy orgán je povinen stíhat všechny

činy, o nichž se dozvěděl. Tomu opět návrh zákona vůbec neodpovídá. § 17 předpokládá, že pokud se určitá

skupina členů příslušného orgánu jen domnívá („dojde k závěru, že existuje důvodné podezření“…), že byl

porušen zákon, musí příslušná rada řízení zahájit. Jde zcela o libovůli daných skupin osob.

 Dále je porušena zásada nezávislosti a nestrannosti. Návrh na zahájení řízení v právní věci mají oprávnění

podat podle § 17 návrhu zákona různé skupiny osob - např. 10 poslanců, 5 senátorů, 3 členové zastupitelstva

obce - a orgán, který vede evidenci, kterým je buď parlamentní výbor nebo funkcionář obce. Někteří

navrhovatelé jsou v nepochybném užším vztahu nebo dokonce střetu zájmů vůči příslušnému funkcionáři

(ředitel krajského úřadu může podat návrh ohledně zastupitele vlastního krajského zastupitelstva, obdobně

tajemník obecního úřadu či starosta ohledně zastupitele ve své obci). Není přípustné, aby navrhovatel

správního řízení resp. správního trestání byl v jakémkoli vztahu k tomu, koho se má řízení týkat3. Takový

navrhovatel by byl podjatý.

 Kromě toho je zahájení řízení v návrhu upraveno pro jednotlivé skupiny kontrolovaných funkcionářů velmi

rozdílně (a není tak dodržena zásada rovnosti před zákonem). Zatímco řízení proti poslanci mohou zahájit

senátoři, řízení proti senátorům a vedoucím funkcionářům mohou zahájit poslanci (je zde tedy určitá

vzájemnost a dá se očekávat, že i vzájemná solidarita, takže k řízením pravděpodobně bude docházet

zřídka), tak řízení proti ostatním osobám, tedy soudcům a zastupitelům, mohou zahájit osoby třetí

(zastupitelé a senátoři). Obě posledně jmenované skupiny funkcionářů jsou vystaveny podstatně silnější

kontrole střetu zájmů, ačkoliv jejich odpovědnost je ve srovnání s odpovědností poslanců a senátora

podstatně nižší. Kromě toho v případě zastupitelů se dá očekávat vedlejší zájem ostatních zastupitelů téhož

orgánu (např. politických protivníků) na osočení tzv. „uvolněných“ funkcionářů.

IV.

„Ústavnost“ řízení o porušení povinností soudců 

Rozpor s čl. 82 odst. 1 Ústavy

Pokud se týká soudců, řízení o porušení povinnosti soudce může být podle návrhu zákona zahájeno na návrh

mandátového a imunitního výboru Senátu Parlamentu České republiky, který je pro soudce evidenčním orgánem

(orgánem, který vede registr). Toto řízení má pro soudce vést Ústřední rada pro posuzování střetu zájmů. Členy

této rady mají být  zástupci Senátu, Poslanecké sněmovny, vlády, Nejvyššího soudu atd. Přitom není vyloučeno,

aby členy byli poslanci, senátoři, člen vlády. 

Soudnictví je v každém státě být organizováno tak, aby zásah do soudnictví ze strany ostatních větví státní moci

byl co nejmenší. Proto je také zavedeno pro soudce autonomní kárné řízení a soudcovská imunita. Řízení o

porušení povinností soudců z těchto zásad vybočuje. Proto ty pasáže zákona, týkající se soudců, odporují čl. 82

odst. 1 Ústavy, který stanoví, že „soudci jsou při výkonu své funkce nezávislí. Jejich nestrannost nesmí nikdo

ohrožovat.“ 

                                                          
3 Výjimkou mohou být řízení, která mohou být zahájena na návrh dotčené osoby nebo opatrovníka.



PI 1.163 8

Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky. Zveřejňování je možné jen se
souhlasem  Parlamentního institutu a autora.

Navíc je navržen § 91, který stanoví, že „soudce je nezpůsobilý vykonávat soudcovskou funkci,…pokud byl

pravomocně potrestán orgánem rozhodujícím o střetu zájmů podle zvláštního zákona“, čímž se rozumí zákon o

střetu zájmů. Pravomoc Rady zapříčinit nezpůsobilost vykonávat soudcovskou funkci je opět porušením

nezávislosti soudcovské moci, protože by zavedla závislost funkce soudce na jiném orgánu a mohla ohrozit

nestrannost rozhodování. Rozpor s ústavním pořádkem je v tomto případě zcela zřetelný a nesporný. Nic na tom

nemůže změnit přezkum rozhodnutí Rady správními soudy.

Závěr

Návrh zákona o střetu zájmů je psán bez zřetele na základní zásady ochrany základních práv, bez zřetele

na základní zásady soudního nebo správního trestání, bez zřetele na dosavadní správní a soudní kodexy a

možnosti jejich aplikace. Tento rys není způsoben špatným úmyslem předkladatele, ale tím, že jeden

zákon má obsáhnout střet zájmů různých funkcionářů. Tento střet musí být upraven rozdílným způsobem

tak, aby zásah do práv funkcionářů byl vždy minimální a zároveň úměrný odpovědnosti, kterou

funkcionář má (a tím i veřejnému zájmu, o který jde). 

Zatímco střet zájmů u členů Parlamentu je možno řešit zvláštním autonomním orgánem Parlamentu, je

střet zájmů vedoucích úřadů třeba řešit zákonem o státní službě, střet zájmů soudců prostřednictvím

trestního práva a střet zájmů běžných zastupitelů krajů a obcí pravidly pro kraje a obce, které by střet

zájmů znemožnily zevnitř. Navržený zákon je souhrnný, a proto obsahuje řadu bodů, které jsou v rozporu

s různými ustanoveními ústavního pořádku.

Rady pro posuzování střetu zájmů mají rysy lidových soudů, nejsou nezávislé a zcela odporují

zavedenému systému státních orgánů.

Prameny: 

Pavlíček V. a kol. Ústava a ústavní řád České republiky, 2.díl, Listina základních práv a svobod. Praha: Linde

2001. Císařová D., Fenyk J. Trestní právo procesní. Praha: Linde 2004. 

Příloha: 

Rozhodnutí Ústavního soudu Slovenské republiky a zákon č. 335/2005 Z. z. o prokazování

původu majetku
Originální řešení korupčního problému zvolila Slovenská republika. Spočívá v tom, že podle zákona č. 33/2005

Z. z. nepřiměřený majetek rovnou propadá ve prospěch státu. Toto řešení ještě podstatně razantněji porušuje

základní práva než řešení zvolené ve sněmovním tisku 1056 (jde o presumpci viny). Pro informaci přikládáme

rozhodnutí Ústavního soudu o pozastavení účinnosti tohoto zákona a znění pozastaveného zákona.

Ústavní soud SR 6. 10. 2005  vydal následující rozhodnutí (výňatek):

Ústavní soud….

2. P o z a s t a v u j e  účinnosť zákona č. 335/2005 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku……
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Ústavný súd dospel k záveru, že v danom prípade sú splnené podmienky na pozastavenie účinnosti

zákona o preukazovaní pôvodu majetku, pretože jeho ďalšie uplatňovanie môže ohroziť základné práva

a slobody, najmä pokiaľ ide o zásahy do základných práv podľa čl. 19 a podľa čl. 20 ústavy, s osobitným

zreteľom na jeho spätnú účinnosť.

Na základe uvedených skutočností ústavný súd o návrhu na pozastavenie účinnosti napadnutého zákona

rozhodol tak, že pozastavuje účinnosť tohto zákona.

ZÁKON č. 335/2005 Z.z.o preukazovaní pôvodu majetku

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1

 

Účelom tohto zákona je upraviť podmienky a postup orgánov verejnej moci pri odnímaní nehnuteľného

majetku, hnuteľného majetku, bytov a nebytových priestorov, iných majetkových práv a iných majetkových

hodnôt, peňažných prostriedkov v hotovosti v slovenskej mene a v cudzej mene, vkladov v bankách a v

pobočkách zahraničných bánk v slovenskej mene a v cudzej mene a vkladov v bankách so sídlom v zahraničí

(ďalej len „majetok“) fyzickým osobám a právnickým osobám (ďalej len „osoba“), o ktorých súd v konaní podľa

tohto zákona vyslovil, že majetok nadobudli z nelegálnych príjmov.

 

§ 2

 

Podľa tohto zákona sa postupuje aj v prípade, ak osobe bol uložený peňažný trest, trest prepadnutia veci

alebo ak súd rozhodol o prepadnutí časti majetku 1) osoby a tá vlastní ďalší majetok uvedený v ustanovení § 1,

ktorý nemožno postihnúť podľa Trestného zákona .

 

§ 3

 

(1) Ak má orgán verejnej moci dôvodné podozrenie, že majetok osoby bol nadobudnutý z nelegálnych

príjmov, je to povinný bezodkladne písomne oznámiť službe finančnej polície Policajného zboru (ďalej len

„finančná polícia“). Ak skutočnosti podľa prvej vety zistí pri výkone svojich právomocí finančná polícia, začne

konať podľa tohto zákona z vlastného podnetu.

 

(2) Finančná polícia prijíma písomné oznámenia fyzických osôb alebo právnických osôb (ďalej len

„oznamovateľ“) o odôvodnených podozreniach nasvedčujúcich nadobudnutie majetku z nelegálnych príjmov v

rozsahu ustanovenom týmto zákonom. Z oznámenia musí byť zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka, proti

ktorej osobe smeruje a čo sa oznamuje. Oznámenie musí byť podpísané, a ak ho podáva právnická osoba,

opatrené odtlačkom pečiatky.
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(3) Finančná polícia overuje totožnosť oznamovateľa. Finančná polícia neprihliada na písomné

oznámenia podľa odseku 2, v ktorých nie je uvedené

a) meno, priezvisko a bydlisko alebo obchodné meno alebo názov a sídlo oznamovateľa alebo

 

b) proti ktorej osobe oznámenie smeruje a čoho sa týka.

 

(4) Ak písomné oznámenie podľa odseku 1 alebo 2 bolo doručené inej službe Policajného zboru alebo

inému orgánu verejnej moci ako finančnej polícii, ten bezodkladne postúpi vec finančnej polícii a upovedomí o

tom oznamovateľa.

 

§ 4

 

(1) Finančná polícia na základe písomného oznámenia alebo z vlastného podnetu podľa § 3 preskúma

príjmy, hodnotu majetku a spôsob nadobudnutia majetku osoby, proti ktorej podané oznámenie smeruje, najmä

obstaráva podklady, požaduje vysvetlenia, zisťuje a zabezpečuje dôkazy potrebné na podanie podnetu podľa § 6

a vykonáva iné potrebné opatrenia.

 

(2) Pri preskúmavaní podľa odseku 1 spolupracuje finančná polícia s inými orgánmi verejnej moci,

právnickými osobami a fyzickými osobami. Tieto orgány a osoby sú povinné poskytnúť finančnej polícii v

určenej lehote potrebnú súčinnosť, najmä vybavovať jej dožiadania a oznamovať jej požadované údaje;

povinnosť vybavovať dožiadania sa nevzťahuje na fyzické osoby.

 

(3) Finančná polícia je oprávnená požadovať vysvetlenie od každého, kto môže prispieť k objasneniu

spôsobu nadobudnutia majetku. Vysvetlenie môže odmietnuť ten, kto by ním spôsobil sebe alebo blízkej osobe

2) nebezpečenstvo trestného stíhania alebo nebezpečenstvo postihu za priestupok. O podaní vysvetlenia alebo o

odmietnutí podať vysvetlenie urobí finančná polícia úradný záznam.

 

(4) Pri preskúmavaní podľa odseku 1 je finančná polícia ďalej oprávnená

a) vstupovať do každej prevádzkovej budovy, miestnosti alebo miesta slúžiaceho na podnikanie alebo inú

hospodársku činnosť, ako aj do dopravných prostriedkov používaných na podnikanie na účely nazerania do

dokumentov podľa písmena b),

 

b) nazerať do evidencií, účtovných písomností, listín a iných dokladov, spisov a záznamov na technickom nosiči

dát, robiť si z nich výpisy, odpisy a kópie,

 

c) písomne žiadať od bánk a pobočiek zahraničných bánk správy, ktoré sa týkajú klientov bánk alebo pobočiek

zahraničných bánk, aj keď sú predmetom bankového tajomstva. 3)

 

§ 5
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(1) Plnenie oznamovacej povinnosti podľa § 3 ods. 1 a povinnosti poskytnúť súčinnosť podľa § 4 nie je

obmedzené zákonom ustanovenou povinnosťou zachovávať mlčanlivosť podľa osobitných predpisov, 4) ak tento

zákon neustanovuje inak.

 

(2) Oznamovacia povinnosť podľa § 3 ods. 1 a povinnosť poskytnúť súčinnosť podľa § 4 sa na osobu

nevzťahuje, ak ide o informáciu, ktorú získala o klientovi v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci podľa

osobitného predpisu. 5)

 

(3) Odmietnuť súčinnosť podľa § 4 môže aj osoba, ktorá by tým porušila spovedné tajomstvo alebo

tajomstvo informácie, ktorá jej bola ako osobe poverenej pastoračnou starostlivosťou zverená ústne alebo

písomne pod podmienkou, že zachová o nej mlčanlivosť.

 

§ 6

 

(1) Finančná polícia podá prokurátorovi príslušnému podľa odseku 3 podnet na podanie návrhu na

začatie konania o vyslovenie toho, že majetok bol nadobudnutý z nelegálnych príjmov, ak po preskúmaní

príjmov, hodnoty majetku a spôsobu nadobudnutia majetku podľa § 3 a 4 zistí, že hodnota majetku osoby

presahuje najmenej o 1 000-násobok minimálnej mzdy 6) preukázateľné príjmy.

 

(2) Podnet podľa odseku 1 obsahuje

a) označenie orgánu, ktorý ho podáva,

 

b) meno, priezvisko, adresu pobytu a dátum narodenia fyzickej osoby alebo obchodné meno alebo názov, sídlo a

identifikačné číslo právnickej osoby (ďalej len „identifikačné údaje“), ktorej majetok má byť vyhlásený za

nadobudnutý z nelegálnych príjmov,

 

c) výsledok preskúmania príjmov, hodnoty majetku a spôsobu nadobudnutia majetku osoby,

 

d) uvedenie skutočností a označenie dôkazov nasvedčujúcich tomu, že hodnota majetku osoby presahuje

najmenej o 1 000-násobok minimálnej mzdy preukázateľné príjmy,

 

e) dátum a miesto podania,

 

f) podpis oprávneného príslušníka finančnej polície.

 

(3) Na konanie podľa tohto zákona je príslušný prokurátor, v ktorého obvode sa nachádza súd, ktorý je

podľa všeobecného predpisu o konaní pred súdom príslušný na konanie o návrhu podľa § 8.

 

§ 7
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(1) Prokurátor preskúma podnet podaný podľa § 6, najmä preskúma údaje a dôkazy podľa § 6 ods. 2

písm. c) a d). Ak prokurátor považuje za potrebné podnet doplniť alebo vykonať ďalšie preskúmavanie príjmov,

hodnoty majetku a spôsobu nadobudnutia majetku osoby, požiada o doplnenie alebo ďalšie preskúmanie

finančnú políciu. Finančná polícia je povinná žiadosti prokurátora v určenej lehote vyhovieť.

 

(2) Prokurátor požiada osobu označenú v podnete o podanie vysvetlenia alebo predloženie dôkazov o

tom, akým spôsobom nadobudla majetok uvedený v podnete; táto osoba je povinná žiadosti prokurátora

vyhovieť do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Vysvetlením sa rozumie najmä predloženie listín a označenie

iných dôkazov potvrdzujúcich spôsob nadobudnutia majetku.

 

§ 8

 

(1) Prokurátor podá súdu návrh na začatie konania o vyslovenie nadobudnutia majetku z nelegálnych

príjmov (ďalej len „návrh“), ak

a) zo zistených skutočností odôvodnene usudzuje, že hodnota majetku osoby označenej v podnete presahuje

najmenej o 1 000-násobok minimálnej mzdy preukázateľné príjmy, ktoré táto osoba mohla dosiahnuť, a

 

b) osoba označená v podnete nepodá vysvetlenie podľa § 7 ods. 2, alebo jej vysvetlenie prokurátor nepovažuje

za dostatočné.

 

(2) Návrhom sa prokurátor domáha rozhodnutia o vyslovení nadobudnutia majetku z nelegálnych

príjmov. V návrhu prokurátor okrem náležitostí podľa všeobecného predpisu o konaní pred súdom 7) uvedie

identifikačné údaje osoby, proti ktorej návrh smeruje (ďalej len „odporca“), a hodnotu majetku, ktorý má byť

rozhodnutím vyslovený za majetok nadobudnutý z nelegálnych príjmov.

 

(3) Súd môže na návrh prokurátora predbežným opatrením podľa všeobecného predpisu o konaní pred

súdom 8) uložiť odporcovi, aby nenakladal s určitým majetkom v hodnote uvedenej prokurátorom v návrhu.

 

§ 9

 

Ak prokurátor v konaní pred súdom preukáže existenciu rozdielu vo výške minimálne 1 000-násobku

minimálnej mzdy medzi preukázateľnými príjmami odporcu, ktoré mohol dosiahnuť, a jeho skutočným

majetkom, súd rozhodnutím vysloví, že tento majetkový rozdiel uvedený v návrhu podľa § 8 ods. 2 odporca

nadobudol z nelegálnych príjmov a prepadá v prospech štátu. Ak v konaní pred súdom odporca preukáže opak,

súd návrh podľa § 8 ods. 2 zamietne.

 

§ 10

 

(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie podľa § 8 a 9 sa použijú ustanovenia všeobecného

predpisu o konaní pred súdom. 9)
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(2) Ak tento zákon neustanovuje inak, na postup prokurátora podľa § 7 sa použijú ustanovenia

osobitného zákona. 10) Ustanovenia osobitného zákona o vybavovaní podnetu sa nepoužijú.

 

(3) Postupom podľa tohto zákona nie je dotknutá zodpovednosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby

za protiprávne konanie postihnuteľné podľa osobitného predpisu. 11)

 

(4) Na zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným

postupom podľa tohto zákona sa vzťahuje osobitný predpis. 12)

 

(5) Ak po podaní návrhu podľa § 8 ods. 1 bolo začaté voči tomu istému odporcovi konanie pred súdom

podľa osobitného predpisu, 13) ktoré sa týka spôsobu nadobudnutia majetku, voči ktorému návrh podľa § 8 ods.

1 smeruje, súd uznesením konanie podľa § 9 preruší až do právoplatného skončenia konania podľa osobitného

predpisu.

 

§ 11

 

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2005.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

____________________

1) § 51 ods. 2 , § 53 a § 55 Trestného zákona .

 

2) § 116 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

 

3) § 91 ods. 4 písm. g) zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov.

 

4) Napríklad zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov, zákon č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení

neskorších predpisov.

 

5) Napríklad zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom

podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o

notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
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Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky. Zveřejňování je možné jen se
souhlasem  Parlamentního institutu a autora.

 

6) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z.z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.

 

7) § 42 ods. 3 a § 79 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku .

 

8) § 74 až 77 Občianskeho súdneho poriadku .

 

9) Občiansky súdny poriadok.

 

10) Zákon č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.

 

11) Trestný zákon v znení neskorších predpisov. Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o

priestupkoch v znení neskorších predpisov. § 415 , 420 a § 451 Občianskeho zákonníka.

 

12) Zákon č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých

zákonov.

 

13) Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.
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