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SROVNÁVACÍ ANALÝZA
STŘETU ZÁJMŮ V ZEMÍCH V4
+ ESTONSKU

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ

• Ve zkoumaných zemích neexistuje žádná univerzální defi nice střetu zájmů (SZ). Každá z nich k této 
otázce přistupuje jinak.

• Právní nařízení týkající se SZ jsou obvykle roztříštěná. Není výjimkou, že SZ nemá žádnou právní defi nici 
ani jednotný právní rámec, jako je tomu například v Estonsku a Polsku. Místo toho existuje mnoho různých 
zákonů (v Maďarsku až 30) týkajících se různých témat úzce souvisejících se SZ. Tyto zákony zde upravují vyko-
návání rozličných veřejných funkcí a neexistuje jeden celkový zákon, který by zahrnoval všechny.

• Vzhledem k tomu, že regulace SZ je nejednotná, není obvykle ustanoven žádný centrální dozorčí orgán, 
který by řešil otázky SZ v dané zemi. Institucionální dohled je bohužel ve většině zkoumaných zemí nedo-
statečný. Obecně chybí systém interní kontroly, kontrolní mechanismy jsou obvykle neefektivní a povinná
majetková prohlášení se často nepodávají řádným způsobem.

• Ve zkoumaných státech sice existují sankce, ale absence centralizovaného dohledového orgánu brání 
v provádění efektivní kontroly. Pokud jsou nějaké sankce za nedodržení regulací SZ v souvislosti s vykonáváním 
veřejné funkce uvalovány, jsou obvykle velmi mírné a nepředstavují závažnou hrozbu.

• Existují různé snahy poskytovat poradenství a školení v otázkách souvisejících se SZ, ale kromě práce 
estonské Etické rady pro veřejné činitele, která jim nabízí poměrně výraznou podporu v otázkách SZ, jsou 
tyto snahy značně nedostatečné. Estonsko má také dva funkční portály předkládající informace o otázkách 
a zákonech souvisejících se SZ. Situace v ostatních zemích je výrazně horší, protože zde neexistuje žádná sys-
tematická snaha poskytovat informace a poradenství, a to ani veřejným funkcionářům, ani veřejnosti.

• Transparentnost a veřejná kontrola jsou další problematickou otázkou. Estonsko sice v současnosti 
zavádí nový transparentní systém online přiznávání majetku, ale situace v ostatních zemích není příznivá. Jako 
příklad se nabízí Česká republika, která nemá jeden centrální registr a zveřejňování relevantních informací je 
zde zbytečně komplikované. Také obsah zveřejňovaných údajů je často nedostatečný, jako je tomu například 
v Polsku a na Slovensku. V Maďarsku se tomuto tématu přímo věnují některá média a nevládní organizace, nic-
méně počet případů veřejných činitelů, kteří by byli stíháni za porušení pravidel o střetu zájmů, je velmi nízký.
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PRÁVNÍ RÁMEC STŘETU ZÁJMŮ

Jak lze střet zájmů chápat? Existuje ve zkoumaných státech nějaká univerzálně přijímaná defi nice? Analýzy 
jednotlivých států ukazují, že střet zájmů (SZ) není vnímán jednotným způsobem. K této problematice se přis-
tupuje mnoha různými způsoby a je zde mnoho různých názorů vycházejících z rozdílných etických norem v 
jednotlivých zemích. Rozdíly lze nalézt napříč celou EU, kde převážná většina států má vlastní defi nice, regulace 
i potenciální sankce. Existují zde ale obecná doporučení a pravidla mezinárodních organizací. OECD například 
defi nuje tři úrovně:

 1. Skutečný střet zájmů: aktuální povinnosti a zodpovědnosti veřejného činitele jsou v přímém
   střetu s jeho osobními zájmy.
 2. Zdánlivý střet zájmů: zdá se, že soukromé zájmy veřejného činitele by mohly nevhodným
   způsobem ovlivnit vykonávání jeho ofi ciálních funkcí a povinností, ale není tomu tak. 
 3. Potenciální střet zájmů: soukromý zájem veřejného činitele by jej mohl potenciálně ovlivnit,
   pokud se dostane do souvislosti s jeho povinnostmi.

Střet zájmů proto nastává tehdy, když veřejný funkcionář jedná ve svém osobním zájmu, ačkoliv by měl primárně 
hájit zájmy veřejnosti. Jelikož jsou veřejný a soukromý sektor obvykle navzájem propojeny, bývají střety zájmů 
poměrně běžným jevem. Proto jsou nezbytné také regulace, které zajistí nestrannost veřejného činitele a to, 
že bude své kroky provádět ve veřejném zájmu, tj. vykonávat svou funkci nestranně a objektivně. Efektivně 
vymáhané regulace mohou předcházet podjatým krokům či rozhodnutím veřejných funkcionářů, nepotismu
a zneužívání moci. Mohou také pomoci předcházet zneužívání veřejných prostředků a důvěrných informací pro 
osobní prospěch.

Tato část srovnání se proto zaměří na defi nici střetu zájmů v jednotlivých zemích, na zákony, které se ke střetu 
zájmů vztahují, a na veřejné funkcionáře, jichž se tato právní úprava týká.

Česká analýza uvádí, že střet zájmů se defi nuje v zákoně o střetu zájmů (č. 159/2006 Sb.) a zákonech o obcích 
a krajích. Tyto dvě defi nice však nejsou zcela kompatibilní. V dalších právních nařízeních se obvykle zmiňuje 
nestrannost a podjatost, což jsou termíny úzce spjaté s problematikou SZ. Česká analýza proto SZ defi nuje jako 
„riziko ohrožující nestrannost rozhodování“.

Český zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, reguluje střet veřejného a soukromého zájmu různých veřejných 
funkcionářů, jako jsou poslanci, senátoři, členové vlády, starostové, místostarostové, uvolnění obecní zastupi-
telé i vedoucí představitelé organizačních jednotek státu a členové statutárních, dozorčích nebo řídících orgánů 
právnických osob zřízených zákonem atd. Zvláštní normy se vztahují také na soudce, státní zástupce, úředníky 
obcí a krajů i státní zaměstnance.

Neexistuje jeden ústřední zákon, který by se vztahoval na všechny výše zmíněné funkcionáře a zástupce. Mís-
to toho lze nalézt dílčí opatření v několika různých zákonech, která se vztahují na různé skupiny osob. Právní 
regulace je proto roztříštěná, a i když se jednotlivé zákony zjevně snaží defi novat střet zájmů pro různé skupiny 
veřejných činitelů, nemá český právní řád žádnou jednotnou defi nici SZ. Obecně platí, že veřejní činitelé mají z 
defi nice zodpovědnost jednat a rozhodovat nestranně a hájit i prosazovat veřejný zájem. Konkrétní povinnosti 
jsou pak v každé kategorii veřejných činitelů jiné. Není ovšem neobvyklé, že povinnosti veřejných činitelů z hle-
diska SZ vymezuje více než jeden zákon.

Existují určitá standardní opatření, jako je oznamování osobního zájmu (odstoupení pro podjatost), zákaz 
souběhu určitých veřejných funkcí (poslanec nemůže být zároveň senátorem nebo soudcem atd.) a zákaz
jakýchkoliv jiných příjmových aktivit než vědeckých, publicistických či vzdělávacích atp. Český zákon defi nuje 
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určitá post-funkční omezení (omezení po odchodu z veřejné funkce). Pouze několik skupin veřejných činitelů, 
konkrétně většina volených zástupců (poslanci, uvolnění krajští a obecní zastupitelé), má povinnost podávat 
majetková přiznání. Monitorovací mechanismy jsou zde bohužel velmi omezené, stejně tak jako potenciální 
sankce. Jediná skupina, u níž existuje relativně důkladný systém procesních mechanismů, jsou soudci a státní 
zástupci, na něž se vztahují specifi cká právní nařízení, konkrétně kárná řízení.

Nedostatek kvalitních procesních mechanismů je zvlášť nápadný v případě úředníků ústřední státní správy 
(státních zaměstnanců), a to zejména těch s exekutivními nebo fi nančními pravomocemi. Zákon o střetu 
zájmů se vztahuje pouze na první dvě řídící úrovně. Ani nově přijatý zákon o státní službě upravující práva
a povinnosti státních zaměstnanců nepředstavuje velké zlepšení. Na nedostatečnou úroveň spravování střetu 
zájmů upozornila v květnu 2014 Evropská komise, nicméně návrh zákona po tomto upozornění upraven
nebyl. Státní zaměstnanci mají povinnost plnit své úkoly nestranným způsobem, vyhýbat se střetu zájmů, 
nepřijímat dary a dodržovat etická pravidla zaměstnanců ve veřejné správě. Nedodržení těchto pravidel vede
k disciplinárnímu řízení. Tato legislativa je účinná od ledna 2015 a vymahatelnost těchto ustanovení v praxi není 
zatím zřejmá.
 
V Maďarsku se střet zájmů obvykle vnímá z hlediska neslučitelnosti. Neslučitelnost by měla zajistit, že příslušný 
veřejný činitel jedná „nezávisle a bez jakéhokoliv nelegálního nebo nepřijatelného politického, ekonomického
nebo jiného vlivu. Pravidla pro neslučitelnost také pomáhají řádnému oddělení pravomocí tím, že zabraňují jejich 
koncentrování. Mechanismus neslučitelnosti má také zajistit transparentnost příjmů a majetku veřejných činitelů.“
Maďarská analýza uvádí více než 30 zákonů pokrývajících témata související se střetem zájmů různých
veřejných činitelů. Neexistuje žádný obecný zákon, který by ustanovoval základní principy SZ v Maďarsku; 
namísto toho zde platí konkrétní právní opatření pro každou jednotlivou pozici podobně jako v České repub-
lice. Otázky SZ jsou v těchto zákonech rozpracované do různé hloubky a v některých případech chybí odkazy 
na související nařízení. Navzdory této složité situaci platí, že pro jednotlivé veřejné činitele jsou určující v zásadě 
jen ty zákony, které se týkají jeho aktuální nebo budoucí pozice. Podle analýzy lze veřejné činitele rozdělit
do několika skupin, jako jsou ústavní činitelé, vrchní představitelé vládních a regionálních orgánů, státní úřed-
níci (soudci, státní zástupci, advokáti, orgány činné v trestním řízení, vojáci atd.), členové místní samosprávy, 
starostové atd.
Jednotlivé zákony v souladu s tím rozeznávají různé typy střetu zájmů, jako je např. neslučitelnost funkce 
zastávané veřejným činitelem s jinými typy veřejných funkcí, zneužití funkce pro získání neoprávněných výhod, 
neslučitelnost se zastáváním ekonomických funkcí, omezení vlastnictví akcií a dalších aktiv, povinnost taková 
aktiva oznamovat a podobně.
Je důležité zmínit, že míra regulace střetu zájmů je v jednotlivých zákonech rozdílná. Na některé veřejné či-
nitele se tak vztahují konkrétnější opatření než na jiné. Výsledný systém je velmi komplexní, a je proto obtížné 
jej celkově hodnotit. Maďarská analýza popisuje několik příkladů, v nichž složitost a nejednoznačnost defi nice
a chápání SZ vytváří potenciální problémy.
Existuje například vyčerpávající seznam vzájemně neslučitelných pozic, který ale znamená, že všechny funkce, 
které v něm zmíněny nejsou, jsou z defi nice kompatibilní, což ve výsledku vede k tomu, že někteří veřejní či-
nitelé zastávají pozice příslušející různým typům moci. Člen Národního shromáždění mohl být donedávna min-
istrem, poslancem, starostou, členem místní samosprávy, primátorem nebo předsedou okresní samosprávy. To 
bohužel vytvářelo logickou neslučitelnost, neboť se tak jeden člověk mohl účastnit jak návrhu zákona, tak jeho 
schvalování i uplatňování v praxi. Avšak schválená novelizace legislativy upravující střet zájmů neslučitelnost 
funkcí rozšiřuje. Od května 2014 tak členové Národního shromáždění nemohou vykonávat funkci starosty, čle-
na místní samosprávy nebo vedoucího městského či krajského úřadu. Novela také stanoví základní neslučitel-
nost s funkcemi ve státní správě nebo samosprávě. Výjimkou je možnost souběhu funkce poslance a ministra. 
Analýza zmiňuje, že v současném legislativním cyklu se zdá, že dochází ke zmírňování podmínek neslučitelnosti 
a s tím vytváření více příležitostí pro SZ.
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Polské právo koncept SZ nijak nezmiňuje a žádný polský zákon tento termín nedefi nuje. Existují sice nařízení
týkající se různých projevů tohoto fenoménu, ale ta jsou značně roztříštěná a nesourodá. Mezi tato nařízení 
patří neslučitelnost funkcí, neslučitelnost fi nančních zájmů a povinnost podávat majetková přiznání.

Neslučitelnost funkcí je defi novaná v ústavě (Věst. 1997 č. 78 bod 483) a v dalších právních nařízeních, která 
platí pro konkrétní typy veřejných činitelů. Například na poslance a senátory se vztahují jednak zákony upra-
vující plnění jejich povinností (zákon o výkonu mandátu členů parlamentu, Věst. 1996 č. 73 bod. 350) a jednak 
volební zákon (Věst. 2011 č. 21 bod 112). Kromě toho má dolní komora Sejmu také etický kodex pro legislativní 
proces, zatímco Senát žádný takový kodex nemá. Neexistuje zde také opatření omezující syndrom „otáčivých 
dveří“.
 Takzvaný protikorupční zákon (Věst. 1997 č. 106 bod. 679) uvádí obecná pravidla pro střet zájmů mezi osobami 
ve vedoucích pozicích státní správy a ostatními vyššími státními úředníky. Ustanovení tohoto zákona se vztahu-
jí na ústavní činitele, jako je prezident, premiér, předsedové obou komor parlamentu, ředitelé klíčových vlád-
ních úřadů a ostatní vyšší státní úředníci na manažerských pozicích ve státních institucích a organizacích míst-
ní samosprávy (ministři, ředitelé úřadů, vrchní představitelé obcí, starostové, členové rad státem vlastněných 
společností atd.).
Protikorupční zákon platí také pro osoby v čele úřadů místní samosprávy a členy místních rad. Na tyto činitele 
se také vztahují další dílčí opatření, jako jsou např. přísnější regulace ohledně majetkových přiznání. Zákony 
týkající se funkce polských soudů (zákon o provozu obecných soudů, Věst. 2001 č. 98 bod 1070) pak stanovují 
pravidla pro soudce a státní zástupce.
Navzdory tomu, že existují různé formy regulací pro konkrétní funkce, zůstává polská analýza velmi skeptická 
k možnostem jejich vymáhání.

Podobně jako v ostatních zemích i na Slovensku vycházejí základní ustanovení o střetu zájmů z ústavy. Pod-
robněji je tato problematika rozvedena v ústavním zákoně č. 357/2004 Zb. Tam je střet zájmů defi nován takto: 
„Střet zájmů je pro účely tohoto zákona skutečnost, kdy veřejný činitel při výkonu své funkce upřednostní osobní 
zájem před veřejným zájmem.“ Tento zákon také defi nuje seznam veřejných činitelů (poslanci, ministři, soud-
ci ústavního soudu, ombudsman, starostové atd.), na něž se vztahuje. Uvádí rovněž seznam povinností (maj-
etková přiznání, nestrannost atd.), omezení (neslučitelnost funkcí a neslučitelnost fi nančních zájmů, omezení
po odchodu z veřejné funkce – syndrom „otáčivých dveří“) a potenciální sankce.
Navzdory širokému pojetí ústavního zákona, který reguluje celou oblast SZ na Slovensku, je dodržování pravi-
del SZ realizováno různými zpřesňujícími legislativními předpisy. Pravidla v těchto dílčích zákonech jsou roz-
tříštěná, nepříliš rozpracovaná a často uvedena bez nezbytných vysvětlení nebo defi nice nástrojů, které by bylo 
možné použít. Tento právní přístup má výrazný negativní dopad na účinnost pravidel pro střet zájmů uve-
dených v jednotlivých zákonech.

Podobně jako v Polsku ani estonské zákony či nařízení neobsahují žádnou konkrétní právní defi nici SZ. Existuje 
zde ale řada různých právních opatření, která se vztahují na rozličné projevy střetu zájmů. Protikorupční zákon 
reguluje potenciální případy SZ týkající se volených, politicky jmenovaných a jiných vysokých představitelů. 
Specifi cká právní nařízení platí také pro státní úředníky a zástupce místní samosprávy. Typy SZ popisované
v těchto zákonech jsou velmi podobné těm v ostatních zemích zmíněných v této analýze; mezi použitá opatření 
zde patří neslučitelnost funkcí, majetková přiznání, neslučitelnost fi nančních zájmů, omezení využívání vlád-
ního majetku a důvěrných informací, obchodování se sebou samým a další typické okruhy SZ.

INSTITUCIONÁLNÍ KONTROLNÍ MECHANISMY

Základní právní ustanovení týkající se střetu zájmů v analyzovaných zemích ukazují, že obecné defi nice SZ 
zde povětšinou neexistují, a pokud existují, pak jsou jejich vymáhání a realizace v praxi rozděleny mezi mno-
ho různých zákonů a institucí. Institucionální dohled je bohužel ve zkoumaných zemích celkově slabý. Chybí
systém interních auditů, majetková přiznání jsou často nedokonalá a kontrolní mechanismy jsou nezřídka 
neefektivní.
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V České republice neexistuje žádná centrální instituce, která by na střet zájmů dohlížela, ačkoliv zde funguje 
několik tisíc dílčích registrů. Jejich rolí je archivovat přiznání majetku veřejných činitelů, ověřovat jejich úplnost, 
poskytovat k nim přístup a jednat, pokud se vyskytne podezření na porušení zákona veřejným funkcionářem. 
Existují regulační mechanismy pro poslance a tzv. uvolněné zastupitele, ale není zde žádný institucionální 
mechanismus, který by řešil SZ mezi neuvolněnými zastupiteli (členy zastupitelstev pro funkci dlouhodobě 
neuvolněnými).
Česká analýza je k současnému stavu velmi kritická, a to zejména proto, že jednotlivé registry neprovádějí vů-
bec žádná vyšetřování z vlastní iniciativy, ačkoliv jsou za to zodpovědné. Organizace Oživení byla po provedení 
analýzy několika stovek majetkových přiznání veřejných činitelů bohužel nucena dojít k závěru, že institucionál-
ní dohled nad zákonem o střetu zájmů zcela selhává a prakticky ani neexistuje. 
Kromě toho majetková přiznání nemusí být podávána v momentě, kdy veřejný funkcionář nastupuje do úřa-
du. Nelze proto porovnat majetek nabytý za dobu výkonu funkce s veřejně dostupnými informacemi o příjmu 
daného funkcionáře. Česká analýza zmiňuje, že institucionální dohled nad soudci a státními zástupci je uspoko-
jivý, i když ne dokonalý. 

V Maďarsku institucionální dohled obvykle provádí ten orgán nebo osoba, která daného veřejného činitele po-
dezřelého ze střetu zájmů volí nebo jmenuje.  Veřejný činitel má ze zákona povinnost odstoupit ze své funkce 
v případě podjatosti, nicméně pokud to neudělá, může kdokoliv zahájit vyšetřování neslučitelnosti podáním 
oznámení příslušnému úřadu. Podobně může kdokoliv zahájit prošetření majetkového přiznání.
Podle analýzy existuje jen velmi málo postupů (pokud vůbec nějaké) pro určení neslučitelnosti na úrovni
nejvyšších veřejných činitelů včetně členů Národního shromáždění. Vyskytlo se několik případů, kdy média
a různí veřejní činitelé zpochybnili některá majetková přiznání. Jejich formální vyšetřování ovšem zahájeno 
nebylo.

Polský institucionální dohled nad střetem zájmů je rozdělen mezi několik institucí a zákonů. V parlamentu
neexistuje žádný samostatný orgán zodpovědný za monitorování a řešení případů SZ. Existuje zde několik kon-
trolních mechanismů u různých orgánů, jako je Etický výbor poslanců Sejmu, fi nanční úřady a Ústřední protiko-
rupční úřad (CBA), které přezkoumávají majetková přiznání. Tato přiznání jsou k dispozici na internetu, ale jsou 
často vyplněna nedostatečně nebo nejsou poskytnuta ve strojově čitelné podobě.
Poslanci mají také povinnost předávat Registru zájmů informace o všech svých zdrojích příjmu, darech
a dotacích. Za ignorování této povinnosti ovšem nehrozí žádné sankce. Z tohoto důvodu Registr k transparent-
nosti z hlediska střetu zájmů nijak nepřispívá.
Standardy týkající se SZ v legislativním procesu, jenž je regulován etickým kodexem, jsou nedostatečné.  Etický 
výbor poslanců dosud nevydal jediné rozhodnutí k jakémukoliv případu porušování principů nestrannosti 
nebo transparentnosti. Konečně ani protikorupční zákon nedokázal zavést efektivní kontrolní mechanismus 
zaměřený na veřejné činitele a zástupce místní samosprávy. Ústřední protikorupční úřad provedl na základě 
ustanovení zákona několik stovek auditů, ale o jejich výsledcích nejsou k dispozici žádné informace.

Slovenské mechanismy pro institucionální dohled jsou odlišné pro centrální politickou úroveň, samosprávu
a státní správu. Konkrétní veřejní činitelé tak podléhají různým orgánům a zákonům. Podobně i soudci a státní 
úředníci musí dodržovat pravidla specifi ckých právních předpisů.
Dohledovým orgánem pro slovenské poslance je Výbor Národní rady Slovenské republiky. Působnost Výboru 
je ale omezená, protože podléhá přímému politickému vlivu. Jeho kapacity jsou nedostatečné a práce Výboru 
dosud nevedla k žádným významným výsledkům. Kromě toho neprobíhá žádný externí audit majetkových 
přiznání. Ta navíc nejsou dostatečně jasná a konkrétní. Míra institucionální kontroly je proto velmi omezená.

Dodržování zákonů souvisejících se střetem zájmů v Estonsku je v rukou zvláštních komisí, komisí místních 
samospráv, relevantních ministerstev a rady veřejných právních osob. Tyto kontrolní orgány mají právo žádat 
vysvětlení, pokud některý veřejný činitel nepodá majetkové přiznání. Také mohou provádět vyšetřování, jež 
musí hlásit státnímu zastupiteli nebo policii. Například estonská analýza bohužel nezmiňuje žádné konkrétní 
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případy, které by ukazovaly efektivitu těchto kontrolních mechanismů, neboť Etická rada pro veřejné funk-
cionáře od svého založení v roce 2013 obdržela jen několik stížností. Některé z nich byly předány odpovídajícím 
institucím, jiné byly zodpovězeny či Radou projednány. Podle analýzy je dodržování protikorupčního zákona 
založené na seberegulaci, a je tedy povinností veřejného činitele hlásit veškerý příjem, který by mohl představo-
vat korupční vliv. Celý systém tak spoléhá na poctivost a dodržování mravních standardů veřejných činitelů. 
Ani zde nejsou k dispozici konkrétní data.

SANKCE

Český zákon o střetu zájmů defi nuje jedinou sankci, a to za porušení povinností při podávání majetkových 
přiznání, zejména pokud je toto přiznání neúplné, nepřesné nebo nepravdivé. Existuje také omezená možnost 
sankcí pro veřejné funkcionáře, kteří neoznámili osobní zájem. Protože neexistuje jediný centrální úřad sledu-
jící střet zájmů a sankce může ukládat každý dílčí registr, nelze jejich celkový počet snadno zjistit. Na základě 
získané dokumentace bylo nicméně zjištěno pouze 26 případů, v nichž byly nějaké sankce uvaleny. 6 z nich 
skončilo vysvětlením, případně napomenutím veřejného funkcionáře a 18 uložením zanedbatelné fi nanční
pokuty. Česká analýza zdůrazňuje nutnost šetření, které by zjistilo důvod nízkého počtu uložených sankcí. Pro 
soudce, ústavní soudce a státní zástupce existují sankce defi nované v příslušných zákonech. Případů, kdy by 
byla prošetřována případná nestrannost soudců a státních zástupců v rámci kárných řízení, bylo ale jen několik. 
Je proto obtížné na jejich základě činit závěry.

Maďarská analýza zmiňuje jako právní důsledek případů porušení pravidel neslučitelnosti (tedy prokázaného 
střetu zájmů) odvolání daného veřejného činitele z úřadu. Obecně platí, že veřejný činitel, který je vyšetřován, 
nemůže vykonávat svou funkci ani se účastnit rozhodovacího procesu v příslušném orgánu. Zároveň nemá 
nárok na odměnu nebo jiné výhody, dokud nesplní svou povinnost.

V Polsku jsou sankce do jisté míry podobné těm českým. Je jich málo, a ačkoliv mají silný právní základ, použí-
vají se jen velmi zřídka, popřípadě vůbec. Sankce týkající se majetkových přiznání a neslučitelnosti fi nančního
zájmu nebyly během posledního parlamentního cyklu uplatněny ani jednou. V roce 2010 se navíc vyskytly pou-
ze dva případy, kdy byly nad veřejnými činiteli vydány rozsudky na základě ustanovení protikorupčního zákona.

Slovenské sankce mají podobu vyčerpávajícího seznamu přísných trestů pro veřejné činitele, kteří poruší své 
povinnosti, nestrannost, omezení výkonu povolání či uvedou neúplné nebo nepravdivé údaje ve svém majet-
kovém přiznání atd. Efektivitu těchto sankcí nicméně omezuje řada zdlouhavých a komplikovaných postupů. Ty 
navíc může ovlivňovat politická moc. Výbor pro neslučitelnosti funkcí Národní rady Slovenské republiky, který 
střet zájmů členů parlamentu dozoruje, se skládá právě z poslanců, u nichž převažuje zájem podpořit „neagre-
sivní“ dohledovou praxi, neboť kontrolují sami sebe. 
Nejčastěji se uvaluje postih za nepodání přiznání v daném termínu. Analýza ale zmiňuje několik případů, v nichž 
byla veřejným činitelům vystavena za střet zájmů pokuta ve výši jejich ročního platu. Sankce týkající se státních 
úředníků a představitelů místní samosprávy jsou velmi zřídka uplatňovány. Zatímco 133 starostů porušilo zákon 
o střetu zájmů, pouze 4 z nich čelili postihu uloženému příslušným obecním zastupitelstvem. 
Estonsko má komplexní systém sankcí defi novaný zákony platnými pro jednotlivé typy veřejných činitelů. 
Sankce mají obvykle formu pokuty nebo, ve vzácných případech, odnětí svobody (opakovaná zpronevěra atd.). 
Analýza zmiňuje, že vzhledem k míře zodpovědnosti veřejných činitelů nejsou tyto pokuty v některých přípa-
dech dostatečně vysoké.
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PORADENSTVÍ

V České republice chybí instituce, která by poskytovala konzultace k otázkám týkajícím se střetu zájmů a sou-
visejících zákonů. V této oblasti není zavedeno povinné vzdělávání a žádná instituce neposkytuje pravidelné 
vzdělávací programy. Neexistuje žádné metodologické poradenství ani ofi ciální konzultační orgány. Veřejní 
činitelé proto musí získávat informace od svých kolegů i z dalších zdrojů, které nemusí být spolehlivé. Zákon
o střetu zájmů nezavádí povinnost poskytovat konzultace žádnému z registrů ani Nejvyššímu správnímu sou-
du. Je také otázkou, zda veřejní činitelé o vzdělávání v oblasti střetu zájmů vůbec stojí. Vzdělávací orgán minis-
terstva vnitra jeden takový kurz nabízel. Účast na něm byla velmi nízká. Existují různé etické kodexy, které jsou 
ale relevantní především pro zaměstnance veřejné správy a v omezené míře pro volené zastupitele. 

Situace v Maďarsku není ani zdaleka ideální. Kromě poradenství, které poskytuje ministerstvo vnitra členům 
místních samospráv a starostům, včetně předsedů a členů menšinových samosprávných orgánů, neexistuje 
žádný jiný ofi ciální zdroj informací.

V Polsku určitá forma vzdělávání v oblasti střetu zájmů existuje. Ústřední protikorupční úřad poskytuje školení 
určená především místním samosprávám. Další vzdělávací programy nabízí také Národní škola veřejné správy. 
Neexistuje zde ale žádný důkladný mechanismus, který by poskytoval vzdělávání a poradenství v otázkách SZ 
systematickým způsobem. Specializovaná oddělení nebo osoby k otázkám SZ jsou velmi vzácné. V roce 2006 
proběhl pilotní program, na nějž však dosud nebylo žádným významným způsobem navázáno.

Slovenská analýza zmiňuje pouze úvodní školení nových poslanců na začátku jejich funkčního období. Toto 
školení se zaměřuje na plnění povinností při prokazování majetku. Žádné jiné poradenství ani metodická po-
moc nejsou poskytovány.

V Estonsku je poradenství a vzdělávání rozvinuto do mnohem větší míry než v ostatních čtyřech zemích. Nový 
zákon o státních úřednících z roku 2013 ustanovil Etickou radu pro veřejné činitele. Jedním z jejích hlavních úkolů 
je poskytovat poradenství veřejným činitelům, kteří mají nějaké nejasnosti v etických otázkách nebo potřebují 
poradit, jak dojít k eticky správnému rozhodnutí. Rada také poskytuje informace k interpretaci Etického kodexu 
pro veřejné činitele, předkládá svá stanoviska k činnostem veřejných činitelů a účastní se navrhování plánů 
rozvoje legislativy spjaté se SZ i určování směrů strategického rozvoje etických principů pro veřejné činitele. 
Etická rada má poměrně rozsáhlé pravomoci, které jí umožňují zapojit odborníky a provádět sběr nezbytných 
informací k tomu, aby mohla vyřešit konkrétní případy a sestavit pracovní skupiny.
Ministerstvo spravedlnosti spravuje internetové stránky, které poskytují podrobnější vysvětlení k nejčastějším 
otázkám ohledně střetu zájmů. Státní úředníci mají podobné vlastní stránky provozované ministerstvem fi -
nancí. Právě ministerstvo fi nancí je v Estonsku za koordinaci etických otázek zodpovědné. Kromě toho také 
organizuje školení o etických otázkách pro veřejné činitele, které zahrnuje i témata související se střetem zájmů. 
Existují také doporučení poskytovaná organizací Transparency International Estonsko. Navzdory tomu, že situ-
ace v Estonsku je objektivně lepší než v ostatních srovnávaných zemích, navrhuje analýza určitá dílčí zlepšení, 
jako je jasnější dělba povinností mezi jednotlivými institucemi.

TRANSPARENTNOST A ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI

Dostupnost informací o osobních zájmech veřejných činitelů je klíčovou podmínkou funkční veřejné kontroly. 
Z tohoto hlediska je stav věcí v České republice nepříznivý. Praktické zkušenosti popisované v české analýze 
ukazují, že jednotlivé registry nejsou schopné poskytnout přístup k požadovaným informacím rychlým a efek-
tivním způsobem. Často to dělají jenom neochotně a způsobem, který neumožňuje kvalitní analýzu získaných 
údajů. Přístup k majetkovým přiznáním je také zbytečně komplikovaný, což možnosti veřejné kontroly ome-
zuje. Informace související se střetem zájmů jsou obvykle zveřejňovány ve formátu, který není strojově čitelný, 
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a jednotlivé registry jsou obecně málo uživatelsky přívětivé. Pokud k tomu připočteme fakt, že neexistuje žád-
ný centrální registr, který by obsahoval všechny zveřejňované informace, je výsledné prostředí značně složité
a netransparentní.

Maďarská analýza zmiňuje jenom málo možností pro veřejný dohled. V zásadě kdokoliv může upozornit Národ-
ní shromáždění na výskyt potenciálního střetu zájmů, ale vyšetřování neslučitelnosti musí písemně zahájit 
člen Národního shromáždění. O neslučitelnosti jinak rozhodují stávající výbory nebo dvě třetiny Národního 
shromáždění. Ostatní orgány vyhodnocují neslučitelnost na základě vlastních pravidel a postupů. Podobná 
pravidla se vztahují i na majetková přiznání. Jak bylo uvedeno výše, střet zájmů u vysoce postavených veřejných 
činitelů je ze strany veřejnosti kontrolován jen velmi málo, popřípadě vůbec. Analýza nezmiňuje jiné typy zapo-
jení veřejnosti, než jsou komentáře v médiích, které informují o pochybných údajích ve veřejně dostupných 
majetkových přiznáních. Takových případů prošlo médii v posledních letech dvanáct, ale dosud nebyl zahájen 
žádný formální postup. Je tedy zjevné, že zapojení veřejnosti ani transparentnost nejsou ideální.

V Polsku musí být majetková přiznání poslanců zveřejněna v elektronické podobě na stránkách Sejmu a Senátu. 
Jsou tak poměrně snadno dostupná, ale hůře zpracovatelná, protože jsou to obvykle skenované kopie ručně 
vyplněných dokumentů. Existuje také centrální Registr zájmů, jehož cílem je shromažďovat informace o zdro-
jích příjmu a obdržených darech poslanců, senátorů, ministrů, vedoucích představitelů místních samospráv
a místních zastupitelů. Tento registr se nachází na stránkách Státní volební komise a je rovněž snadno přístupný 
veřejnosti. Toto opatření ale nepřispívá k zlepšování transparentnosti, protože neexistují žádné sankce za nez-
veřejnění dat. Není proto nijak neobvyklé, že jsou zde pouze prázdné dokumenty.

Slovenská analýza dochází k podobným závěrům. Ačkoliv jsou majetková prohlášení a deklarace veřejného 
majetku zveřejňovány online, jejich skutečná hodnota pro veřejnou kontrolu a transparentnost je jen omezená. 
Poskytované informace často nedostačují k tomu, aby bylo možné skutečně vyhodnotit fi nanční příjmy
veřejného činitele během volebního období. Deklarace veřejného majetku musí být podrobnější, aby bylo 
možné dosáhnout vyšší transparentnosti. Přestože občané mají právo podat podnět k zahájení šetření střetu 
zájmů nebo prošetření neslučitelnosti funkcí, většina šetření je zastavena bez odpovídajícího prozkoumání 
střetu zájmů nebo uvalení sankce.
 
Estonsko prochází v současnosti přechodovým obdobím. Od roku 2014 mají veřejní činitelé možnost podávat 
svá majetková prohlášení prostřednictvím nového online registru. To znamená, že veřejní činitelé, kteří mají 
povinnost takové prohlášení odevzdat, to mohou udělat zároveň s podáním daňového přiznání. Celý systém 
ale ještě není plně funkční a vyžaduje zlepšení. Je pravděpodobné, že bude zároveň využívána i předchozí,
papírová forma odevzdávání prohlášení. Je důležité zmínit, že ne všechna prohlášení o majetku a zájmech 
budou zveřejněna. Současná ustanovení protikorupčního zákona uvádějí, že povinnost podávat majetková 
prohlášení mají pouze předsedové místních samosprávných jednotek, starostové, členové rad a členové nebo 
tajemníci venkovských místních samospráv. Majetková přiznání ostatních veřejných činitelů se podávají pouze 
interně. Systém tak spoléhá na vzájemnou důvěru a společné mravní hodnoty.
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