
Pozměňovací a jiné návrhy  

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské 

soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže),  

ve znění pozdějších předpisů 

(tisk 702) 
 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 
 

 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního hospodářského výboru č. 256 

z 37. schůze konané dne 27. dubna 2016 (tisk 702/2) 

A1.   V článku I se za dosavadní bod 38 vkládá nový bod 39, který zní: 

 

39.  Za § 21h se vkládá nový § 21i, který včetně nadpisu zní: 

 

„§ 21i 

 

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy 

 

(1) Úřad využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona ze základního registru obyvatel 

tyto údaje: 

a) příjmení, 

b) jméno, popřípadě jména, 

c) adresa místa pobytu,  

d) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, 

kde se narodil, 

e) datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum 

úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za 

mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který prohlášený za mrtvého 

nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 

 

(2) Úřad využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona z informačního systému 

evidence obyvatel tyto údaje: 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 

b) datum, místo a okres narození, 

c) rodné číslo,  

d) adresa místa trvalého pobytu, 

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 

 

(3) Úřad využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona z informačního systému 

cizinců tyto údaje: 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 

b) datum, místo a stát narození, 

c) státní občanství, popřípadě státní příslušnost, 

d) druh a adresa místa pobytu, 

e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu. 
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(4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě využít vždy jen takové údaje, 

které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 

 

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel,  

se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo z informačního systému cizinců, pouze 

pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.“. 

 

Dosavadní body 39 až 53 se přečíslují. 

A2.  V článku I se za dosavadní bod 44 vkládá bod 45, který zní: 

 

45. V § 22a odst. 4 až 6 znějí: 

 

„(4) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. b) spáchaný v souvislosti se zadáváním 

veřejných zakázek může Úřad spolu s pokutou podle odstavce 2 uložit zákaz plnění veřejných 

zakázek na dobu nejdéle 3 let, není-li dále stanoveno jinak. 

 

(5) Zákazem plnění veřejných zakázek se rozumí zákaz účasti v zadávacím řízení, zákaz 

podání žádosti o účast v dynamickém nákupním systému a zákaz uzavřít smlouvu na plnění 

veřejných zakázek malého rozsahu. Běh doby, na kterou se zákaz plnění veřejných zakázek ukládá, 

začíná dnem, kdy rozhodnutí, kterým byl uložen zákaz plnění veřejných zakázek, nabylo právní 

moci. 

 

 (6) Úřad vede veřejný rejstřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek, do kterého se 

zapisují identifikační údaje právnické nebo podnikající fyzické osoby, které byl uložen zákaz plnění 

veřejných zakázek, den, od kterého výkon tohoto zákazu začíná, a den, kdy končí, identifikace 

rozhodnutí ukládajícího zákaz plnění veřejných zakázek. Rejstřík se zveřejní způsobem 

umožňujícím dálkový přístup.“. 

 

Dosavadní body 45 až 53 se přečíslují. 

A3.  V článku I se za dosavadní bod 46 vkládá nový bod 47, který zní: 

 

47. V § 22b odst. 2 větě první se za slovo „správy“ vkládají slova „a při ukládání a určení 

délky zákazu plnění veřejných zakázek“. 

 

Dosavadní body 47 až 53 se přečíslují. 

A4.  V článku I se za dosavadní bod 47 vkládá nový bod 48, který zní. 

 

48. V § 22ba odst. 3 se slova „nebo zákaz plnění koncesní smlouvy“ zrušují. 

 

Dosavadní body 48 až 53 se přečíslují. 
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A5. Před čl. I se vkládá označení část první a nový nadpis, který zní: 

 

„ČÁST PRVNÍ 

 

Změna zákona o ochraně hospodářské soutěže“. 

 

Za čl. II se vkládá nová část druhá, která včetně nadpisu zní: 

 

„ČÁST DRUHÁ 

 

Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání 

veřejných zakázek 

 

Čl. III 

Část čtvrtá zákona č. …/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o 

zadávání veřejných zakázek, se zrušuje.“ 

 

Před dosavadní čl. III se vkládá nové označení části třetí a následující články se přečíslují. 

A6.  Dosavadní čl. III včetně nadpisu zní:  

 

„Čl. III 

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti třicátým dnem po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení §22a odst. 4 

až 6, § 22b odst. 2 a § 22ba odst. 3, která nabývají účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona .../2016 

Sb. o zadávání veřejných zakázek.“.  

 

 

 

Ve druhém čtení dne 24. května 2016 nebyly předneseny žádné pozměňovací 

návrhy.  
 

 

 

 

 

 

V Praze  25. května 2016 

 

 

 

Ing. Michal Kučera, v.r. 

zpravodaj garančního hospodářského výboru 
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