Pozměňovací návrhy poslance Jaroslava Plachého
k ST 621 novely zákona o ochraně hospodářské soutěže
1.

Vkládá se nový bod 1, který zní:

„1. V § 1 odst. 1 se v písm. b) zrušuje slovo „nebo“, v písm. c) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se
slovo „nebo“ a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d) orgány státní správy při výkonu státní správy, orgány územní samosprávy při výkonu samosprávy a při
přeneseném výkonu státní správy a orgány zájmové samosprávy při přeneseném výkonu státní správy (dále jen
„orgány veřejné správy“).“.“
Následující body přečíslovat.

2.

Vkládají se nové body 5 a 6, které zní:

„5. Za hlavu IV se vkládá nová hlava IVa, která včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 19a zní:
“HLAVA IVa
DOZOR NAD ORGÁNY VEŘEJNÉ SPRÁVY
§ 19a
(1) Orgány veřejné správy nesmí zjevnou podporou zvýhodňující určitého soutěžitele nebo jiným způsobem
narušovat hospodářskou soutěž.
(2) Zjistí-li Úřad v řízení ve věcech podle odstavce 1, že došlo k narušení hospodářské soutěže, tuto skutečnost v
rozhodnutí uvede.
(3) Pravomocné rozhodnutí podle odstavce 2 předá Úřad ministerstvu vnitra, které zajistí, že narušování
hospodářské soutěže bude ukončeno. V případě orgánů územní samosprávy při výkonu samosprávy a při
přeneseném výkonu státní správy zjedná nápravu v souladu s jinými právními předpisy.19a) Obdobně postupuje
ministerstvo vnitra i v případě orgánů státní správy při výkonu státní správy a orgánů zájmové samosprávy při
přeneseném výkonu státní správy.
---

19a)

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění; zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), v platném znění; zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění.“

„6. V § 20 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
„b) vykonává dozor nad tím, zda orgány veřejné správy nenarušují hospodářskou soutěž,“.
Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).“
Následující body přečíslovat.

4.

Vkládá se nový bod 25, který zní:

„25. Za § 22a se vkládá nový § 22aa, který zní:
„§ 22aa

Správní delikty orgánů veřejné správy
(1) Orgán veřejné správy se dopustí správního deliktu tím, že naruší hospodářskou soutěž v rozporu s § 19a odst.
1.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do výše 10 000 000 Kč.
(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 5 let ode dne, kdy se o
něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Úřad.“.“
Následující body přečíslovat.

