PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH ČÁSTÍ NOVELIZOVANÝCH ZÁKONŮ S
VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN
I.

Změna zákona o zadávání veřejných zakázek
§ 122
Výběr dodavatele

(1) Zadavatel je povinen vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení, jehož
nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek
nebo výsledku elektronické aukce, pokud byla použita.
(2) Pokud je v zadávacím řízení jediný účastník zadávacího řízení, může být
zadavatelem vybrán bez provedení hodnocení.
(3) Zadavatel odešle vybranému dodavateli výzvu k předložení
a) originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá k
dispozici, a
b) dokladů nebo vzorků, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy, pokud si
je zadavatel vyhradil podle § 104.
(4) U vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho
skutečném majiteli podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu (dále jen „skutečný majitel“) z evidence údajů o skutečných
majitelích podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob. Zjištěné
údaje zadavatel uvede v dokumentaci o veřejné zakázce. Pro tyto účely umožní Ministerstvo
spravedlnosti zadavateli dálkový přístup k údajům o skutečném majiteli podle zákona
upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob; pro účely výkonu dozoru podle
části třinácté hlavy II umožní takový přístup Ministerstvo spravedlnosti také Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže dozor nad zadáváním veřejných zakázek (dále jen „Úřad“).
(5) Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle odstavce 4, zadavatel ve
výzvě podle odstavce 3 vyzve vybraného dodavatele rovněž k předložení výpisu z evidence
obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo a) ke sdělení identifikačních údajů všech
osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah
všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména 1. výpis z obchodního
rejstříku nebo jiné obdobné evidence, 2. seznam akcionářů, 3. rozhodnutí statutárního orgánu
o vyplacení podílu na zisku, 4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
(6) V případě výzvy podle odstavce 3 nebo 5 se postupuje podle § 46 odst. 1 obdobně.
(7) Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který nepředložil údaje, doklady
nebo vzorky podle odstavce 3 nebo 5 nebo výsledek zkoušek vzorků neodpovídá zadávacím
podmínkám.
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§ 128
Sdělení a oznámení o zrušení zadávacího řízení
(1) Zadavatel je povinen do 3 pracovních dnů od rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení
odeslat písemné sdělení o zrušení zadávacího řízení všem účastníkům zadávacího řízení.
(2) Zadavatel do 30 dnů od zrušení zadávacího řízení odešle oznámení o zrušení
zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle § 212.
(3) Povinnost podle odstavců 1 a 2 se nevztahuje na jednací řízení bez uveřejnění.
(4) Zruší-li zadávací řízení Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“),
užijí se odstavce 1 až 3 obdobně. Lhůty počínají běžet ode dne, kdy se zadavatel dozví o nabytí
právní moci rozhodnutí Úřadu.
ČÁST TŘINÁCTÁ
OCHRANA PROTI NESPRÁVNÉMU POSTUPU ZADAVATELE
HLAVA II
DOZOR NAD DODRŽOVÁNÍM ZÁKONA
Díl 1
Dozor nad zadáváním veřejných zakázek a zvláštními postupy
§ 248
Výkon dozoru nad zadáváním veřejných zakázek a zvláštními postupy
(1) Úřad vykonává dozor nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a
zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s
výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178, a pro zvláštní postupy podle části šesté, při
kterém
a) rozhoduje o tom, zda zadavatel při zadávání veřejné zakázky nebo při zvláštním
postupu postupoval v souladu s tímto zákonem,
b) rozhoduje o tom, zda postup zadavatele, který směřuje k zadání veřejné zakázky
mimo zadávací řízení, je v souladu s tímto zákonem,
c) ukládá nápravná opatření,
d) rozhoduje o návrhu podle § 267,
e) kontroluje podle kontrolního řádu soulad úkonů zadavatele při zadávání veřejných
zakázek s tímto zákonem.
(2) Zahájil-li zadavatel podle § 4 odst. 4 zadávací řízení za účelem zadání veřejné
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zakázky malého rozsahu, považuje se pro účely dozoru nad dodržováním pravidel stanovených
tímto zákonem zadávaná veřejná zakázka za podlimitní veřejnou zakázku.
(3) Úřad projednává přestupky podle tohoto zákona a ukládá pokuty za jejich spáchání
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.
§ 248a
(1) V řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zahájeném z moci úřední rozhoduje
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.
§ 261
Zvláštní ustanovení o průběhu řízení
(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.
a) podání účastníků v řízeních o přezkoumání úkonů zadavatele zahájených z moci úřední,
b) rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu.
(2) Úřad může přerušit řízení při výkonu dozoru podle § 248 s cílem získat odborné
stanovisko nebo znalecký posudek. Od vydání usnesení o přerušení řízení do doručení
odborného stanoviska nebo znaleckého posudku Úřadu lhůta pro vydání rozhodnutí neběží.
(3) Úřad stanoví účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci lhůtu k vyjádření
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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
dále přeruší řízení při výkonu dozoru podle § 248, pokud je podán návrh na zaujetí
stanoviska ke sjednocení rozhodovací činnosti Úřadu podle jiného právního předpisu1 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.
§ 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.
§ 262
Zvláštní ustanovení o řízení o rozkladu k opravným prostředkům proti rozhodnutí Úřadu
Podání rozkladu není přípustné proti usnesení, kterým
a) se upravuje vedení správního řízení,
b) byla stanovena lhůta k provedení úkonu, nebo
c) byly opraveny zřejmé nesprávnosti, netýká-li se oprava výroku rozhodnutí.
(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
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.
Nápravná opatření a neplatnost smluv nebo rámcových dohod
§ 263
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§ 15 zákona č. … / … Sb.
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(1) Úřad není vázán návrhem, pokud jde o ukládané nápravné opatření.
(2) Nedodrží-li zadavatel pravidla stanovená pro zadání veřejné zakázky nebo pro
zvláštní postup podle části šesté, přičemž tím ovlivní nebo může ovlivnit výběr dodavatele
nebo výběr návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo
soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele.
(3) Stanoví-li zadavatel zadávací podmínky v rozporu s tímto zákonem, Úřad uloží
nápravné opatření spočívající ve zrušení zadávacího řízení.
(4) Nedoručí-li zadavatel v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele před uzavřením
smlouvy Úřadu podle § 252 odst. 1 nebo § 254 odst. 5 dokumentaci o zadávacím řízení ve
stanovených lhůtách, a to ani v dodatečné pětidenní lhůtě stanovené Úřadem, Úřad uloží
nápravné opatření spočívající ve zrušení zadávacího řízení nebo přezkoumávaného úkonu
vymezeného v oznámení o zahájení řízení.
(5) Je-li odůvodnění rozhodnutí o námitkách, jímž byly námitky odmítnuty,
nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost nebo pro nedostatek důvodů, může Úřad uložit
nápravné opatření spočívající toliko ve zrušení rozhodnutí o námitkách; v takovém případě
platí, že okamžikem nabytí právní moci rozhodnutí Úřadu, kterým je toto nápravné opatření
ukládáno, byly podány nové námitky s totožným obsahem. Tyto nové námitky nemůže
zadavatel odmítnout jako opožděné.
(6) Pokud Úřad v průběhu řízení o návrhu zjistí, že zadavatel ve lhůtě podle § 245 odst.
1 nerozhodl ve smyslu § 245 odst. 5 o námitkách, které mu předcházely, uloží nápravné
opatření spočívající podle povahy věci ve zrušení úkonu, proti kterému námitky směřovaly, a
všech následných úkonů zadavatele učiněných v zadávacím řízení, nebo ve zrušení celého
zadávacího řízení.
(7) Úřad zadavateli zakáže pokračovat v návrhem napadeném postupu, pokud v řízení
o návrhu proti postupu zadavatele, který směřuje k zadání veřejné zakázky mimo zadávací
řízení, zjistí, že postup zadavatele je v rozporu s tímto zákonem nebo jej obchází.
(8) Ukládá-li Úřad nápravné opatření s výjimkou zákazu plnění smlouvy, zakáže
zároveň zadavateli až do pravomocného skončení řízení uzavřít v zadávacím řízení smlouvu;
rozklad odvolání proti tomuto výroku nemá odkladný účinek.
§ 271
Povinnost mlčenlivosti a ochrana obchodního tajemství
(1) Členové Rady Úřadu, Zzaměstnanci Úřadu, jakož i ti, kdo byli pověřeni plněním
úkolů náležejících do jeho působnosti, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech
skutečnostech, o nichž se dověděli při výkonu své činnosti. Povinnost mlčenlivosti neplatí,
jestliže uvedené osoby podávají o takových skutečnostech svědectví orgánům činným v
trestním řízení nebo v řízení před soudem, popřípadě jestliže na výzvu těchto orgánů nebo
soudu podávají písemné vyjádření. Povinností mlčenlivosti zaměstnanců Úřadu není dotčeno
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poskytování údajů a informací Úřadem podle jiného právního předpisu.
(2) Dozví-li se Úřad skutečnost, která je předmětem obchodního tajemství, je povinen
učinit opatření, aby obchodní tajemství nebylo porušeno.
Uveřejňování pravomocných rozhodnutí
§ 272
Úřad průběžně uveřejňuje všechna pravomocná rozhodnutí podle tohoto zákona na své
internetové adrese ve strojově čitelné podobě.

II.

Změna zákona č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže
§1

(1) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") je ústředním orgánem
státní správy pro podporu a ochranu hospodářské soutěže proti jejímu nedovolenému
omezování.
(2) Sídlem Úřadu je Brno.
(3) V čele Úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává na návrh vlády prezident
republiky. Nikdo nemůže být jmenován do funkce předsedy Úřadu více než dvakrát. Předseda
Úřadu se považuje za služební orgán podle zákona o státní službě.
(4) S funkcí předsedy Úřadu je neslučitelné členství v politické straně nebo v politickém
hnutí.
(5) Funkční období předsedy Úřadu je 6 let.
(6) Předseda Úřadu se může své funkce vzdát.
(7) Výkon funkce předsedy Úřadu končí
a) dnem bezprostředně následujícím po dni doručení písemně vyhotoveného rozhodnutí
o odvolání z funkce nebo písemně učiněného vzdání se funkce anebo pozdějším dnem
uvedeným v doručeném rozhodnutí o odvolání nebo vzdání se funkce,
b) uplynutím jeho funkčního období,
c) dnem nabytí právní moci rozsudku, jímž byl zbaven způsobilosti k právním úkonům
nebo jímž byla jeho způsobilost k právním úkonům omezena, nebod) dnem nabytí
právní moci rozsudku, jímž byl odsouzen pro úmyslný trestný čin.
(8) Předsedu Úřadu lze odvolat z funkce, jena) nevykonává-li funkci po dobu delší než
6 měsíců, nebob) narušuje-li závažným způsobem důstojnost své funkce anebo narušuje-li
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nezávislost a nestrannost Úřadu.
(9) Předseda úřadu má nárok na plat, náhradu výdajů, naturální plnění, a nezůstane-li
zaměstnancem Úřadu, i na odchodné jako prezident Nejvyššího kontrolního úřadu.
(10) Předsedu zastupují 32 místopředsedové, které jmenuje a odvolává předseda,
přičemž určí pořadí jejich zastupování. Místopředsedové dále plní úkoly podle rozhodnutí
předsedy. Místopředseda má nárok na plat, náhradu výdajů, naturální plnění, a nezůstane-li
zaměstnancem Úřadu, i na odchodné jako viceprezident Nejvyššího kontrolního úřadu.
(11) Předseda Úřadu a místopředseda jsou oprávněni dávat státnímu zaměstnanci
příkazy k výkonu státní služby podle zákona o státní službě.
§2
Úřad:
a) vytváří podmínky pro podporu a ochranu hospodářské soutěže,
b) vykonává dohled při zadávání veřejných zakázek,
c) b) vykonává další působnosti stanovené zvláštními zákony.

III.

Změna zákona č. 2/1969 Sb., kompetenční zákon
§2
V České republice působí tyto další ústřední orgány státní správy:
1. Český statistický úřad,
2. Český úřad zeměměřický a katastrální,
3. Český báňský úřad,
4. Úřad průmyslového vlastnictví,
5. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,
6. Správa státních hmotných rezerv,
7. Státní úřad pro jadernou bezpečnost,
8. Národní bezpečnostní úřad,
9. Energetický regulační úřad,
10. Úřad vlády České republiky,
11. Český telekomunikační úřad,
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12. Úřad pro ochranu osobních údajů,
13. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání,
14. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí,
15. Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře,
16. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost,
17. Národní sportovní agentura.,
18. Úřad pro dozor nad zadáváním veřejných zakázek.

IV.

Změna zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s
výkonem funkce představitelů státní moci
§1
Tento zákon upravuje plat a některé další náležitosti spojené s výkonem funkce
a) poslance a senátora Parlamentu (dále jen "poslanec"),
b) člena vlády,
c) prezidenta republiky,
d) soudce Ústavního soudu,
e) člena, viceprezidenta a prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu,
f) člena, místopředsedy a předsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,
místopředsedy a předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů, člena, místopředsedy a
předsedy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, člena Národní rozpočtové rady,
člena a předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu a, předsedy Národní
sportovní agentury, člena, místopředsedy a předsedy Rady Úřadu pro dozor nad
zadáváním veřejných zakázek (dále jen „představitel“),
g) soudce okresního, krajského a vrchního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího
správního soudu (dále jen "soudce"),
h) poslance Evropského parlamentu, zvoleného na území České republiky (dále jen
"poslanec Evropského parlamentu").
HLAVA JEDENÁCTÁ

NÁLEŽITOSTI ČLENA, MÍSTOPŘEDSEDY A PŘEDSEDY RADY ÚŘADU PRO
DOZOR NAD ZADÁVÁNÍM VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

8

Plat
§ 27m
Členu Rady Úřadu pro dozor nad zadáváním veřejných zakázek náleží plat
určený z platové základny platovým koeficientem ve výši 1,16.
§ 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
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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).

V.

Změna zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících
§ 4b

(1) Koncepci veřejné dopravy pořizuje na dobu nejméně 5 let Ministerstvo dopravy pro
celé území státu a schvaluje ji vláda. Ministerstvo dopravy koncepci veřejné dopravy zveřejní
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(2) Koncepce veřejné dopravy obsahuje
a) hlavní cíle a priority státu v oblasti veřejných služeb v přepravě cestujících pro
zajištění udržitelného rozvoje území, ochrany životního prostředí a životních potřeb obyvatel
se zvláštním přihlédnutím k jejich věku, zdravotnímu stavu a sociální situaci,
b) hlavní páteřní osy poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících a rozmístění
hlavních přestupních uzlů na celostátní úrovni,
c) základní rámec pro spolupráci státu, krajů a obcí při zajišťování dopravní obslužnosti
a
d) nástroje pro její realizaci.
(3) Návrh koncepce veřejné dopravy projedná Ministerstvo dopravy zejména s Úřadem
pro ochranu hospodářské soutěže dozor nad zadáváním veřejných zakázek (dále jen
„Úřad“), Úřadem pro přístup k dopravní infrastruktuře, ministerstvy, kraji, sdruženími obcí s
celostátní působností a zástupci dopravců.

VI.

Změna zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
§2
Veřejný funkcionář
(1) Pro účely tohoto zákona se veřejným funkcionářem rozumí
a) poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (dále jen "poslanec"),
b) senátor Senátu Parlamentu České republiky (dále jen "senátor"),
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c) člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen
vlády,
d) náměstek člena vlády nebo náměstek ministra vnitra pro státní službu,
e) vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny, vedoucí Kanceláře Senátu nebo vedoucí
Kanceláře prezidenta republiky,
f) inspektor Úřadu pro ochranu osobních údajů,
g) předseda Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví,
h) člen Rady Českého telekomunikačního úřadu,
i) člen Rady Energetického regulačního úřadu,
j) člen bankovní rady České národní banky,
k) prezident, viceprezident a člen Nejvyššího kontrolního úřadu,
l) předseda nebo člen Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a
politických hnutí,
m) předseda, místopředseda a člen Rady Úřadu pro dozor nad zadáváním
veřejných zakázek,
mn) veřejný ochránce práv a jeho zástupce,
no) člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,
op) člen zastupitelstva kraje nebo člen Zastupitelstva hlavního města Prahy, který je
pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn nebo který před svým zvolením do funkce člena
zastupitelstva nebyl v pracovním poměru, ale vykonává funkce ve stejném rozsahu jako
člen zastupitelstva, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn,
pq) člen zastupitelstva obce, městské části nebo městského obvodu územně členěného
statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy, který je pro výkon funkce
dlouhodobě uvolněn nebo který před svým zvolením do funkce člena zastupitelstva
nebyl v pracovním poměru, ale vykonává funkce ve stejném rozsahu jako člen
zastupitelstva, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn, nebo
qr) starosta obce, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního
města nebo městské části hlavního města Prahy, místostarosta obce, městské části nebo
městského obvodu územně členěného statutárního města, zástupce starosty městské
části hlavního města Prahy nebo členové rady obce, městské části nebo městského
obvodu územně členěného statutárního města, městské části hlavního města Prahy,
kraje nebo hlavního města Prahy, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni.
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VII.

Změna zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací
§ 138
(1) Úřad je při plnění úkolů podle tohoto zákona oprávněn
a) zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů podle tohoto
zákona,
b) vést evidenci porušení ochrany utajovaných informací, evidenci bezpečnostních
ředitelů, evidenci fyzických osob a podnikatelů, kteří mají přístup k utajovaným
informacím, s výjimkou příslušníků a zaměstnanců zařazených do zpravodajských
služeb a vybraných policistů, evidenci fyzických osob, které jsou držiteli dokladu,
c) požadovat bezplatně poskytnutí informace u orgánu státu, právnické osoby nebo
podnikající fyzické osoby a tyto informace využívat a evidovat,
d) pro účely řízení požadovat od policie a zpravodajských služeb informace získané
postupy podle zvláštního právního předpisu,
e) vyžadovat opis z evidence Rejstříku trestů a z evidence přestupků vedené Rejstříkem
trestů; žádost o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů a z evidence přestupků a opis
z evidence Rejstříku trestů a z evidence přestupků se předávají v elektronické podobě,
a to způsobem umožňujícím dálkový přístup,
f) nahlížet do trestních spisů, pořizovat si z nich výpisy a kopie,
g) poskytovat v nezbytném rozsahu orgánu státu, právnické osobě nebo podnikající
fyzické osobě potřebné osobní údaje vztahující se k vyžádané informaci,
h) uzavírat smlouvu s orgánem státu nebo podnikatelem k provádění dílčích úloh při
certifikaci technických prostředků,
i) uchovávat ve svých informačních systémech údaje získané v rámci plnění úkolů
podle tohoto zákona,
j) při provádění bezpečnostního řízení spolupracovat s úřadem cizí moci, který má v
působnosti ochranu utajovaných informací, zejména vyžadovat informace k účastníku
řízení,
k) vyjadřovat se k oznámení podle § 69 odst. 1 písm. r) ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho
doručení a poskytovat přehled těchto oznámení a vyjádření k nim Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže dozor nad zadáváním veřejných zakázek a
l) pro rozhodování Úřadu pro zahraniční styky a informace a Vojenského zpravodajství
podle § 140 odst. 1, na základě jejich písemné žádosti, provádět úkony podle § 107
odst. 1.

12

VIII.

Změna zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě
§2
(1) Tento zákon se nevztahuje na
a) člena vlády, jeho poradce a na zaměstnance, který vykonává další činnosti pro člena
vlády, včetně zaměstnance zařazeného v kabinetu člena vlády,
b) vedoucího Úřadu vlády České republiky (dále jen „Úřad vlády“) a zaměstnance,
který vykonává činnosti pro vedoucího Úřadu vlády,
c) náměstka člena vlády a zaměstnance, který vykonává činnosti pro náměstka člena
vlády,
d) člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,
e) předsedu a člena Rady Českého telekomunikačního úřadu,
f) předsedu a místopředsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,
g) předsedu, místopředsedu a člena Rady Úřadu pro dozor nad zadáváním
veřejných zakázek,
gh) člena Rady Energetického regulačního úřadu,
hi) předsedu a místopředsedu Úřadu pro ochranu osobních údajů,
ij) předsedu a člena Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických
hnutí,
jk) předsedu a místopředsedu Českého statistického úřadu,
kl) zaměstnance, který vykonává pouze pomocné, servisní nebo manuální práce ve
správních úřadech, a na zaměstnance, který pouze řídí, organizuje a kontroluje výkon
pomocných, servisních nebo manuálních prací,
lm) ředitele a inspektora Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod,
mn) člena Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti
komunismu.
no) předsedu, místopředsedy a další členy Rady Národního akreditačního úřadu pro
vysoké školství a členy Přezkumné komise Národního akreditačního úřadu pro vysoké
školství,
op) předsedu a místopředsedu Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře,
pq) člena Etické komise Státního ústavu pro kontrolu léčiv,
qr) lékaře orgánu sociálního zabezpečení,
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rs) předsedu a místopředsedy Národní sportovní agentury.
(2) Tento zákon se dále nevztahuje na zaměstnance zařazeného v bezpečnostním sboru,
Generálním štábu Armády České republiky, Vojenské policii, Vojenském zpravodajství,
Národním úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a v Národním bezpečnostním
úřadu.
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