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ZÁKON
ze dne ……….. 2020
o Úřadu pro dozor nad zadáváním veřejných zakázek a o změně některých souvisejících
zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
ÚŘAD PRO DOZOR NAD ZADÁVÁNÍM VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
§1
Úvodní ustanovení
Tento zákon upravuje postavení, působnost a organizaci Úřadu pro dozor nad
zadáváním veřejných zakázek (dále jen „Úřad“) a právní poměry při zaměstnávání některých
fyzických osob zařazených v Úřadu.
§2
Zřízení a sídlo Úřadu
Zřizuje se Úřad se sídlem v Brně.
§3
Postavení a působnost
(1) Úřad je ústředním správním úřadem pro dozor nad zadáváním veřejných zakázek.
Úřad je organizační složkou státu a účetní jednotkou. Příjmy a výdaje Úřadu tvoří samostatnou
kapitolu státního rozpočtu.
(2) Úřad je nezávislý orgán; ve své činnosti se řídí pouze zákony a jinými právními
předpisy.
(3) Do činnosti Úřadu lze zasahovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví
zákon.
(4) Úřad plní další úkoly, které mu ukládá zákon.
§4
Orgány Úřadu
Orgány Úřadu jsou
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a) předseda Úřadu,
b) dva místopředsedové Úřadu,
c) Rada.
Předseda a místopředsedové Úřadu
§5
(1) V čele Úřadu stojí předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda. Vláda jmenuje
předsedu Úřadu podle výsledku výběrového řízení.
(2) Předseda Úřadu
a) zastupuje Úřad navenek,
b) vykonává správu Úřadu,
c) svolává zasedání pléna Rady (dále jen "plénum"), určuje pořad jeho jednání a řídí
jednání,
d) jmenuje předsedy senátů Rady (dále jen "senát"),
e) je nadřízeným správním orgánem Rady; při výkonu této působnosti činí opatření
podle správního řádu s výjimkou možnosti věc usnesením převzít místo podřízeného
správního orgánu a rozhodnout jako správní orgán nižšího stupně,
f) plní další úkoly, které mu ukládá zákon.
(3) Předsedu Úřadu zastupují místopředsedové Úřadu; předseda Úřadu určí, v kterých
otázkách a v jakém pořadí ho místopředsedové Úřadu zastupují.
(4) Místopředsedy Úřadu jmenuje vláda na návrh předsedy Úřadu; místopředsedou
Úřadu může být jmenována pouze fyzická osoba, která splňuje podmínky stanovené pro výkon
funkce podle § 10.
(5) Funkční období předsedy Úřadu a místopředsedů Úřadu je šestileté. Nikdo nemůže
být jmenován do funkce předsedy Úřadu nebo místopředsedy Úřadu více než dvě po sobě
následující funkční období.
(6) Předseda Úřadu se považuje za služební orgán podle zákona o státní službě.
Předseda Úřadu a místopředsedové jsou oprávněni dávat státnímu zaměstnanci Úřadu příkazy
k výkonu státní služby podle zákona o státní službě.
§6
(1) Výzvu k přihlášení uchazečů do výběrového řízení na předsedu Úřadu zveřejní
vláda nejpozději 90 dní před uplynutím funkčního období předsedy Úřadu, a to na
internetových stránkách Úřadu vlády a nejméně v jednom deníku celostátního periodického
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tisku.
(2) Výběrového řízení se může účastnit pouze fyzická osoba, která ke dni podání
přihlášky do výběrového řízení
a) dosáhla věku 30 let,
b) splňuje podmínky stanovené pro výkon funkce podle § 10.
(3) Ve výběrovém řízení se posuzují předpoklady pro výkon funkce předsedy Úřadu,
záměry uchazeče spojené s výkonem funkce, cíle, kterých chce ve funkci dosáhnout, a
konkrétní opatření, která navrhuje k jejich dosažení.
§7
(1) K posouzení přihlášek podaných v rámci výběrového řízení a hodnocení uchazečů
vláda ustaví hodnotící komisi. Hodnotící komise pro výběrové řízení na funkci předsedy Úřadu
má až 7 členů.
(2) Členy hodnotící komise jmenuje vláda. Po jednom členovi komise navrhuje vládě
ke jmenování Nejvyšší kontrolní úřad, Nejvyšší správní soud a Úřad.
(3) Hodnotící komise vyloučí z výběrového řízení přihlášky uchazečů, kteří nesplňují
podmínky stanovené tímto zákonem nebo nařízením vlády podle odstavce 5.
(4) Součástí výběrového řízení je veřejné slyšení uchazečů, kteří nebyli vyloučeni podle
odstavce 3. Na veřejném slyšení jsou oprávněni klást otázky uchazečům alespoň člen hodnotící
komise, poslanec nebo senátor, přičemž účelem veřejného slyšení je ověřit předpoklady
kandidáta pro výkon funkce předsedy Úřadu a jeho řídící schopnosti. Vláda zveřejní hodnocení
jednotlivých uchazečů a záznam o průběhu výběrového řízení.
(5) Podrobnosti o způsobu výběru uchazeče na předsedu Úřadu stanoví vláda
usnesením.
§8
(1) Funkce předsedy Úřadu a místopředsedy Úřadu zaniká
a) uplynutím funkčního období,
b) vzdáním se funkce,
c) odvoláním z funkce,
d) dnem pozbytí státního občanství České republiky,
e) smrtí nebo prohlášením za mrtvého.
(2) Podle odstavce 1 písm. b) funkce zaniká dnem, v němž bylo oznámení o vzdání se
funkce doručeno tomu, kdo předsedu Úřadu nebo místopředsedu Úřadu do funkce jmenoval.
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(3) Předsedu nebo místopředsedu Úřadu vláda odvolá, jestliže
a) byl pravomocně odsouzen za
1. trestný čin spáchaný úmyslně, nebo
2. trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s výkonem veřejné správy,
b) byl pravomocným rozhodnutím soudu omezen ve svéprávnosti,
c) vykonává funkci nebo činnost neslučitelnou s výkonem funkce člena Rady člena
Rady,
d) nevykonává funkci déle než šest po sobě následujících kalendářních měsíců, nebo
e) porušil své povinnosti vyplývající z jeho funkce zvlášť hrubým způsobem.
(4) Vláda dále odvolá místopředsedu Úřadu na návrh předsedy Úřadu.
Rada
§9
(1) Rada je nadřízeným správním orgánem Úřadu ve věcech, v nichž Úřad rozhoduje v
prvním stupni v řízení podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek.
(2) Rada má patnáct členů. Členy Rady jsou předseda Úřadu, místopředsedové Úřadu
a dvanáct osob, které jmenuje předseda Úřadu se souhlasem Senátu.
(3) Předseda Úřadu požádá Senát o souhlas se jmenováním člena Rady zpravidla tři
měsíce před koncem výkonu funkce stávajícího člena Rady.
(4) Funkce člena Rady je veřejnou funkcí. Výkon funkce člena Rady je neslučitelný s
jinou placenou funkcí nebo jinou výdělečnou činností, s výjimkou správy vlastního majetku,
činnosti vědecké, pedagogické, literární a umělecké, pokud taková činnost není na újmu funkce
člena Rady, jejího významu a důstojnosti a neohrožuje důvěru v nezávislost a nestrannost
rozhodování Úřadu. Výkon funkce člena Rady je neslučitelný též s členstvím v politické straně
nebo v politickém hnutí.
(5) Předsedou Rady je předseda Úřadu a místopředsedy Rady jsou místopředsedy
Úřadu.
(6) Členství v Radě je nezastupitelné. Členovi Rady za výkon funkce náleží plat.
Platové poměry členů Rady upravuje zvláštní právní předpis.
(7) Funkční období člena Rady je šestileté.
(8) K zajištění úkolů spojených s rozhodovací činnosti Rady jsou členové Rady
oprávněni dávat státnímu zaměstnanci Úřadu příkazy k výkonu státní služby podle zákona o
státní službě.
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(9) Podrobnosti o organizaci činnosti Rady, jednání a vydávání rozhodnutí Rady podle
tohoto a jiného zákona, určí jednací řád, který na návrh předsedy Úřadu schvaluje plénum.
§ 10
(1) Členem Rady může být jmenována fyzická osoba, která
a) je občanem České republiky,
b) je svéprávná a bezúhonná,
c) má ukončené vysokoškolské studium v magisterském studijním programu,
d) má nejméně 7 let praxe v oboru veřejného zadávání; za praxi v oboru veřejného
zadávání se považuje zejména trvalá činnost v zadávání nebo administraci veřejných zakázek,
v zastupování v řízeních podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek, činnost v
rámci správního dozoru nad zadáváním veřejných zakázek, rozhodovací činnost soudů nebo
činnost v orgánech státní správy v oblasti veřejných zakázek.
(2) Podmínku bezúhonnosti nesplňuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen za trestný čin
spáchaný úmyslně nebo za trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s výkonem veřejné
správy, pokud se na něj nehledí, jako by odsouzen nebyl; bezúhonnost se prokazuje výpisem z
rejstříku trestů.
§ 11
(1) Funkce člena Rady zaniká
a) uplynutím funkčního období,
b) vzdáním se funkce,
c) odvoláním z funkce,
d) dnem pozbytí státního občanství České republiky,
e) smrtí nebo prohlášením za mrtvého.
(2) Vzdání se funkce člena Rady je účinné doručením písemného oznámení o vzdání se
funkce předsedovi Úřadu.
(3) Senát odvolá člena Rady, jestliže
a) byl pravomocně odsouzen pro
1. trestný čin spáchaný úmyslně,
2. trestný čin, za který mu nebyl výkon trestu odnětí svobody podmíněně
odložen, nebo
3. trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s výkonem veřejné správy,
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b) byl pravomocným rozhodnutím soudu omezen ve svéprávnosti,
c) vykonává funkci nebo činnost neslučitelnou s funkcí člena Rady,
d) se nezúčastní více jak šesti po sobě následujících jednáních senátu Rady nebo se
nezúčastní ani jednoho jednání senátu Rady po dobu tří po sobě následujících
kalendářních měsíců,
e) porušil své povinnosti vyplývající z jeho funkce zvlášť hrubým způsobem.
§ 12
(1) Členové Rady jsou při výkonu své funkce nezávislí a jsou vázáni pouze zákonem.
Jsou povinni vykládat jej podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a rozhodovat v
přiměřených lhůtách bez průtahů, nestranně a spravedlivě a na základě skutečností zjištěných
v souladu se zákonem.
(2) Člen Rady je povinen si počínat tak, aby neohrožoval nebo nenarušoval důvěru v
nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování Úřadu a nenarušoval důstojnost a řádný výkon
funkce člena Rady.
§ 13
(1) Pracovní poměr člena Rady vzniká dnem, který je stanoven jako den nástupu do
funkce, a zaniká dnem zániku funkce člena Rady.
(2) Nestanoví-li tento zákon nebo jiný právní předpis jinak, použijí se na pracovní
poměr člena Rady přiměřeně ustanovení zákoníku práce a jiných pracovněprávních předpisů.
Plénum
§ 14
(1) Plénum je složeno ze všech členů Rady. Pokud tento zákon nestanoví jinak, může
plénum jednat a usnášet se, je-li přítomno alespoň deset členů Rady.
(2) Předseda Úřadu svolává plénum, určuje jeho program a řídí jeho zasedání. Předseda
Úřadu je povinen do jednoho měsíce svolat plénum, požádá-li o to nejméně třetina všech členů
Rady; v takovém případě předseda Úřadu určí program pléna podle návrhu toho, kdo o svolání
pléna požádal.
(3) V plénu Rada rozhoduje
a) o stanovisku ke sjednocení rozhodovací činnosti Úřadu (dále jen “stanovisko”),
b) o úpravě svých vnitřních poměrů,
c) o ustavení senátů a o rozvrhu práce.
§ 15
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(1) Navrhovat plénu zaujetí stanoviska může předseda Úřadu.
(2) Senát navrhne plénu zaujetí stanoviska, jestliže v souvislosti se svou rozhodovací
činností dospěje k právnímu názoru, který je odlišný od právního názoru vyjádřeného již v
rozhodnutí Rady.
(3) Stanoviskem jsou senáty v dalším řízení vázány.
(4) Provedení stanoviska v metodických doporučeních pro účastníky zadávacího řízení
zajišťuje předseda Úřadu.
§ 16
Rozhodnutí pléna je přijato, jestliže se pro ně vyslovila většina přítomných členů Rady.
Jde-li však o stanovisko ke sjednocení rozhodovací činnosti senátů, je přijato, jestliže se pro ně
vyslovilo alespoň devět přítomných členů Rady.
Senáty
§ 17
(1) Rada ze svých členů vytváří čtyři tříčlenné senáty. Každý senát má alespoň jednoho
člena, který má vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti práva.
Předseda a místopředsedové nejsou členy žádného senátu.
(2) V senátech Rada rozhoduje v řízeních podle zákona upravujícího zadávání
veřejných zakázek a v dalších případech stanovených zákonem.
§ 18
(1) Předsedu senátu jmenuje předseda Úřadu na dobu jednoho roku. Člen Rady nemůže
být do této funkce jmenován ve dvou po sobě následujících letech.
(2) Nepřítomného předsedu senátu zastupuje věkem nejstarší stálý člen senátu.
(3) Nepřítomného člena senátu dočasně zastoupí člen jiného senátu určený rozvrhem
práce.
§ 19
(1) Zasedání senátu svolává a jeho jednání řídí jeho předseda.
(2) Senát je způsobilý jednat a usnášet se, jsou-li přítomni všichni jeho členové; usnáší
se nadpoloviční většinou hlasů.
§ 20
Rozvrh práce
(1) Rozdělení jednotlivých věcí, které mají být v Radě projednány a rozhodnuty, se řídí
rozvrhem práce.
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(2) V rozvrhu práce se zejména
a) jmenovitě určují členové Rady tvořící senát,
b) stanovují pravidla přidělování věcí senátům; pravidla přidělování věcí se současně
stanoví tak, aby pracovní vytížení jednotlivých senátů bylo, pokud je to možné, stejné,
c) určují členové Rady, kteří budou zastupovat v jednotlivých senátech členy Rady,
kteří nemohou věc projednat a rozhodnout z důvodu své nepřítomnosti, z důvodu
vyloučení, nebo z jiných důvodů stanovených zákonem.
(3) Rozvrh práce vydává na období kalendářního roku předseda Úřadu po předchozím
schválení plénem; rozvrh práce musí být vydán nejpozději do konce předchozího kalendářního
roku. V průběhu kalendářního roku může předseda Úřadu po předchozím schválení plénem
rozvrh práce změnit, jen jestliže to vyžaduje potřeba nového rozdělení prací u Rady.
(4) Rozvrhem práce pro příští kalendářní rok nebo změnou rozvrhu práce nesmí být
dotčeno rozdělení věcí a, pokud je to možné, ani zařazení členů Rady do jednotlivých senátů,
provedené před jejich účinností. To neplatí, nebyl-li ve věci učiněn žádný úkon.
(5) Změna rozvrhu práce je účinná ode dne následujícího po jejím vydání, nebyl-li určen
den pozdější.
(6) Rozvrh práce Úřad zveřejní na svých internetových stránkách. Je-li rozvrh práce
dotčen změnou, zveřejní se bez zbytečného odkladu změna i úplné znění rozvrhu práce po
zapracování této změny.
§ 21
Zvláštní ustanovení o vyloučení z projednávání a rozhodování věci
(1) Jde-li o rozhodování Rady Úřadu v senátu, rozhoduje o námitce podjatosti1 člena
Rady Úřadu usnesením jiný senát určený rozvrhem práce; o námitce podjatosti znalce nebo
tlumočníka, rozhoduje předseda senátu.
(2) Člen Rady Úřadu, který se dozví o okolnostech nasvědčujících, že je vyloučen, je
povinen o nich bezodkladně uvědomit senát příslušný podle odstavce 1. Do doby, než senát
rozhodne, zda je člen Rady Úřadu vyloučen, a provede potřebné úkony, může člen Rady Úřadu
provádět jen takové úkony, které nesnesou odkladu.
(3) Senát příslušný podle odstavce 1 určí za vyloučeného člena Rady Úřadu
bezodkladně jinou osobu určenou rozvrhem práce. Usnesení o tom se pouze poznamená do
spisu.
§ 22

1

§ 14 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.
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Sbírka rozhodnutí a stanovisek
(1) Úřad vydává a uveřejňuje na svých internetových stránkách Sbírku rozhodnutí a
stanovisek, ve které se v zájmu jednotného rozhodování Úřadu uveřejňují
a) vybraná rozhodnutí jednotlivých senátů,
b) stanoviska Rady Úřadu zaujatá plénem.
(2) Výběr rozhodnutí podle odstavce 1 písm. b) provádí plénum. Usnáší se o tom
nadpoloviční většinou všech svých členů.
(3) Vydávání Sbírky rozhodnutí a stanovisek řídí předseda Úřadu, který tím může
pověřit místopředsedu Úřadu.
§ 23
Zpráva o činnosti a hospodaření
(1) Úřad předkládá každoročně do 31. května Poslanecké sněmovně, Senátu a vládě
souhrnnou zprávu o své činnosti a o svém hospodaření za předchozí kalendářní rok.
(2) Zprávu podle odstavce 1 Úřad každoročně zveřejňuje do 31. května způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
§ 24
Přechodná ustanovení
(1) Předseda Úřadu při prvním ustavení Rady určí třetinu členů Rady, jejichž funkční
období bude dvouleté, a třetinu členů Rady, jejichž funkční období bude čtyřleté.
(2) Předseda Úřadu uvede v jednotlivých žádostech Senátu o souhlas se jmenováním
člena Rady délku funkčního období podle bodu 1.
(3) Působnost Úřadu podle § 7 odst. 2 vykonává při prvním jmenování předsedy Úřadu
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.
(4) Návrh první systemizace služebních míst a první systemizace pracovních míst
předloží předseda Úřadu po projednání s Ministerstvem financí a Úřadem pro ochranu
hospodářské soutěže Ministerstvu vnitra do 1 měsíce po jeho jmenování.
(5) Návrh první organizační struktury Úřadu předloží předseda Úřadu Ministerstvu
vnitra k vyjádření do 1 měsíce ode dne schválení prvních systemizací podle odstavce 4 vládou.
(6) Před vznikem Úřadu lze konat výběrové řízení na obsazení volného služebního
místa v Úřadu po schválení první systemizace služebních míst podle odstavce 4 vládou. V
tomto případě vybere ze 3 nejvhodnějších žadatelů nebo z dalších žadatelů, kteří ve výběrovém
řízení uspěli, podle § 28 odst. 2 a 3 zákona o státní službě předseda Úřadu.
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(7) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže předá Úřadu do 6 měsíců ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona veškeré doklady a údaje týkající se výkonu působnosti, která ke dni
nabytí účinnosti tohoto zákona přechází na Úřad.
(8) Příslušnost k hospodaření s majetkem státu užívaným Úřadem pro ochranu
hospodářské soutěže přechází ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona na Úřad, pokud byl tento
majetek využíván k zajišťování činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže podle zákona
č. 134/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která přechází
ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona na Úřad.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o zadávání veřejných zakázek
§ 25
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění zákona č. 147/2017 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb., zákona č. 368/2016 Sb., zákona č. 287/2018 Sb., nálezu Ústavního soudu,
vyhlášeného pod č. 309/2019 Sb., a zákona č. 277/2019 Sb., se mění takto:
1. V § 122 odst. 4 se slova „ochranu hospodářské soutěže” nahrazují slovy „dozor nad
zadáváním veřejných zakázek (dále jen „Úřad“)”.
2. V § 128 odst. 4 se slova „pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“)” zrušují.
3. V § 248 odstavec 3 zní:
„(3) Úřad dále
a) zajišťuje úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením
činnosti Rady Úřadu a zpracovává podklady pro její rozhodovací činnost,
b) projednává přestupky podle tohoto zákona a ukládá pokuty za jejich spáchání,
c) poskytuje metodickou podporu účastníkům procesu zadávání veřejných zakázek,
d) poskytuje Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže bezodkladně součinnost a
informace nasvědčující existenci kartelových dohod uzavíraných mezi účastníky
zadávacího řízení,
e) zpracovává a uveřejňuje na svých internetových stránkách monitorovací zprávu o
systémových nedostatcích ve veřejném zadávání na základě svých poznatků z vlastní
kontrolní činnosti a zjištění jiných kontrolních orgánů a ostatních nesrovnalostí v
zadávání veřejných zakázek.“.
4. Za § 248 se vkládá nový § 248a, který zní:
„§ 248a
(1) V řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zahájeném z moci úřední rozhoduje
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v prvním stupni Úřad. V těchto věcech je Rada Úřadu nadřízeným správním orgánem
Úřadu.
(2) V řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zahájeném na návrh rozhoduje
v prvním stupni Rada Úřadu. Stejně rozhoduje Rada Úřadu v řízení o návrhu podle
§ 267.“.
5. V § 261 odstavec 1 zní:
„(1) Úřadu se výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva
podepsaná uznávaným elektronickým podpisem zasílají podání účastníků v řízeních o
přezkoumání úkonů zadavatele zahájených z moci úřední.".
6. V § 261 odstavec 3 zní:
„(3) Úřad dále přeruší řízení při výkonu dozoru podle § 248, pokud je podán návrh na
zaujetí stanoviska ke sjednocení rozhodovací činnosti Úřadu podle jiného právního
předpisu a toto stanovisko může mít význam pro rozhodnutí Úřadu. Od vydání usnesení
o přerušení řízení do vydání usnesení pléna Rady Úřadu lhůta pro vydání rozhodnutí
neběží.”.
7. Za § 261 se vkládá nový § 261a, který zní:
„§ 261a
(1) Rozhodnutí v řízení zahájeném na návrh vydá Úřad bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 60 dnů ode dne zahájení řízení.
(2) Úřad v řízení zahájeném na návrh nařídí ústní jednání tak, aby se konalo v jediném
termínu. Se souhlasem účastníků řízení lze rozhodnout bez ústního jednání.
(3) Úřad v řízení zahájeném z moci úřední stanoví účastníkům řízení před vydáním
rozhodnutí ve věci lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí. Tato lhůta nesmí být
kratší než 7 dnů. K pozdějším vyjádřením Úřad nepřihlíží. Ustanovení § 251 odst. 5
části věty první za středníkem se použije obdobně.”.
8. § 262 včetně nadpisu zní:
„§ 262
Zvláštní ustanovení k opravným prostředkům proti rozhodnutí Úřadu
(1) Proti rozhodnutí Rady Úřadu není odvolání ani přezkumné řízení přípustné.
(2) Odvolání není dále přípustné proti usnesení Úřadu, kterým
a) se upravuje vedení správního řízení,
b) byla stanovena lhůta k provedení úkonu, nebo

11

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=157053)

c) byly opraveny zřejmé nesprávnosti, netýká-li se oprava výroku rozhodnutí.
(3) Ustanovení správního řádu upravující řízení o rozkladu se nevztahují na řízení podle
tohoto zákona.”.
9. V § 263 odst. 8 se slovo „rozklad” nahrazuje slovem „odvolání”.
10. V § 271 úvodní části ustanovení se slovo „Zaměstnanci” nahrazuje slovy „Členové
Rady Úřadu, zaměstnanci”.
11. Na konci textu § 272 se doplňují slova „ve strojově čitelné podobě”.
§ 26
Přechodná ustanovení
1. Řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., zahájená a nedokončená přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, dokončí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle právních
předpisů ve znění před nabytím účinnosti tohoto zákona.
2. Kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., zahájené a nedokončené přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, dokončí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.
ČÁST TŘETÍ
§ 27
Změna zákona o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění zákona
č. 187/1999 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 264/2006 Sb.,
zákona č. 417/2009 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 10 se číslo „3” nahrazuje číslem „2”.
2. § 2 písmeno b) se zrušuje.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).
ČÁST ČTVRTÁ
§ 28
Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České
republiky
V § 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy
České republiky, ve znění zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 288/1990 Sb., zákona č. 575/1990
Sb., zákona č. 173/1991 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č.
21/1993 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 89/1995 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č.
15/1998 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona
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č. 219/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona
č. 250/2014 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 205/2017 Sb., zákona č. 246/2017 Sb.,
zákona č. 14/2017 Sb., zákona č. 59/2017 Sb. a zákona č. 178/2019 Sb. se na konci bodu 17
tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 18, který zní:
„18. Úřad pro dozor nad zadáváním veřejných zakázek.“.
ČÁST PÁTÁ
§ 29
Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů
státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu
Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce
představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského
parlamentu, ve znění zákona č. 138/1996 Sb., zákona č. 287/1997 Sb., zákona č. 155/2000 Sb.,
zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 420/2002 Sb., zákona č. 425/2002
Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 427/2003 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č.
359/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona
č. 388/2005 Sb., zákona č. 531/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb.,
zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 418/2009 Sb., nálezu Ústavního
soudu vyhlášeného pod č. 269/2010 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb.,
zákona č. 425/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 267/2011 Sb., zákona č.
364/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 181/2012
Sb., zákona č. 11/2013 Sb., zákona č. 231/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod
č. 161/2014 Sb., zákona č. 185/2014 Sb., zákona č. 359/2014 Sb., zákona č. 24/2017 Sb.,
zákona č. 316/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 32/2019 Sb.,
zákona č. 178/2019 Sb. a zákona č. 277/2019 Sb. se mění takto:
1. V § 1 písm. f) se slova „a předsedy Národní sportovní agentury“ nahrazují slovy
„,předsedy Národní sportovní agentury a člena, místopředsedy a předsedy Rady Úřadu
pro dozor nad zadáváním veřejných zakázek“.
2. V části druhé se za hlavu desátou doplňuje hlava jedenáctá, která včetně nadpisu zní:
„HLAVA JEDENÁCTÁ
NÁLEŽITOSTI ČLENA, MÍSTOPŘEDSEDY A PŘEDSEDY RADY ÚŘADU PRO
DOZOR NAD ZADÁVÁNÍM VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
Plat
§ 27m
Členu Rady Úřadu pro dozor nad zadáváním veřejných zakázek náleží plat určený z
platové základny platovým koeficientem ve výši 1,16.
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§ 27n
Místopředsedovi Rady Úřadu pro dozor nad zadáváním veřejných zakázek náleží plat
určený z platové základny platovým koeficientem ve výši 1,46.
§ 27o
Předsedovi Rady Úřadu pro dozor nad zadáváním veřejných zakázek náleží plat určený
z platové základny platovým koeficientem ve výši 1,76.
§ 27p
Náhrady výdajů
(1) Členovi Rady náleží
a) víceúčelová paušální náhrada výdajů podle § 5 odst. 1 písm. a) a l) ve výši 6 %
platové základny,
b) náhrada prokázaných výdajů podle § 5 odst. 1 písm. c), e), f), g), h) a ch).
(2) Předsedovi a místopředsedovi Rady Úřadu pro dozor nad zadáváním veřejných
zakázek náleží
a) víceúčelová paušální náhrada podle § 5 odst. 1 písm. a), c) a f), a to
1. předsedovi Rady Úřadu pro dozor nad zadáváním veřejných zakázek ve výši
50 % platové základny,
2. místopředsedovi Rady Úřadu pro dozor nad zadáváním veřejných zakázek ve
výši 30 % platové základny,
b) náhrada prokázaných výdajů podle § 5 odst. 1 písm. d), e), h) a ch),
c) náhrada výdajů podle § 5 odst. 1 písm. g) ve výši dvojnásobku sazby stanovené
zvláštním předpisem pro zaměstnance v pracovním poměru.
§ 27q
Naturální plnění
(1) Předsedovi a místopředsedovi Rady Úřadu pro dozor nad zadáváním veřejných
zakázek náleží naturální plnění podle
a) § 6 odst. 1 písm. d) bez nároku na náhradu výdajů spojených s užíváním bytu,
b) § 6 odst. 1 písm. i).
(2) Předsedovi Rady Úřadu pro dozor nad zadáváním veřejných zakázek náleží dále
naturální plnění podle § 6 odst. 1 písm. a) a místopředsedovi Rady Úřadu pro dozor nad
zadáváním veřejných zakázek podle § 6 odst. 1 písm. b).”.
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ČÁST ŠESTÁ
§ 30
Změna zákona o veřejných službách v přepravě cestujících
V § 4b odst. 3 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně
dalších zákonů, ve znění zákona č. 135/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 367/2019
Sb. se slova „ochranu hospodářské soutěže” nahrazují slovy „dozor nad zadáváním veřejných
zakázek”.
ČÁST SEDMÁ
§ 31
Změna zákona o střetu zájmů
V § 2 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 216/2008 Sb., zákona
č. 158/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 350/2009 Sb., zákona č. 167/2012 Sb.,
zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 298/2016
Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 14/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č.
112/2018 Sb. a nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 49/2020 Sb. se za písmeno l)
vkládá nové písmeno m), které zní:
„m) předseda, místopředseda a člen Rady Úřadu pro dozor nad zadáváním veřejných zakázek,”
Dosavadní písmena m) až q) se označují jako písmena n) až r).
ČÁST OSMÁ
§ 32
Změna zákona o ochraně utajovaných informací
V § 138 odst. 1 písm. k) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o
bezpečnostní způsobilosti, ve znění zákona č. 119/2007 Sb., zákona č. 177/2007 Sb., zákona č.
296/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona
č. 250/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.,
zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 167/2012
Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 181/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č.
204/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 135/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb., zákona č. 256/2017 Sb., zákona č. 35/2018 Sb.,
277/2019 Sb. a zákona č. 46/2020 Sb. se slova „ochranu hospodářské soutěže” nahrazují slovy
„dozor nad zadáváním veřejných zakázek”.
ČÁST DEVÁTÁ
§ 33
Změna zákona o státní službě
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V § 2 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., zákona
č. 199/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 26/2016 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona
č. 137/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 195/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb.,
zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 66/2017 Sb.,
zákona č. 144/2017 Sb., zákona č. 150/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb., zákona č. 335/2018
Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona č. 35/2019 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 178/2019
Sb., zákona č. 205/2020 Sb. a zákona č. 285/2020 Sb. se za písmeno f) vkládá nové písmeno
g), které zní:
„g) předsedu, místopředsedu a člena Rady Úřadu pro dozor nad zadáváním veřejných
zakázek,”.
Dosavadní písmena g) až r) se označují jako písmena h) až s).
ČÁST DESÁTÁ
Účinnost
§ 34
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022, s výjimkou ustanovení § 3 odst. 1 věty
první, § 9 odst. 1, § 17 odst. 2 a částí druhé, třetí, šesté a osmé, které nabývají účinnosti dnem
1. července 2022.
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