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SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
8. FUNKČNÍ OBDOBÍ
718.
USNESENÍ SENÁTU
z 25. schůze, konané dne 16. srpna 2012
k 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, a zákon č. 40/2009 Sb.,
trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 397/
Senát
I.

vrací návrh zákona Poslanecké sněmovně ve znění přijatých pozměňovacích
návrhů, uvedených v příloze tohoto usnesení;

II.

pověřuje senátory Jiřího Lajtocha a Miroslava Antla odůvodněním usnesení
Senátu na schůzi Poslanecké sněmovny.

Milan Štěch v.r.
předseda Senátu

Petr Šilar v.r.
ověřovatel Senátu

Příloha k usnesení č. 718
Pozměňovací návrhy
k 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, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
1. V čl. I bodu 4 v § 4 odst. 1 poznámce pod čarou č. 5 slova „o fungování Evropské
unie“ vypustit.
2. V čl. I bodu 6 v § 19a odst. 1 slovo „zjevnou“ vypustit a slovo „narušovat“ nahradit
slovem „narušit“.
3. V čl. I bodu 6 v § 19a odstavec 3 nahradit tímto textem:
„(3) Pokud se narušení hospodářské soutěže dopustí orgán územní samosprávy při
výkonu samosprávy nebo při přeneseném výkonu státní správy, zašle Úřad orgánu
příslušnému k výkonu dozoru podle zvláštního právního předpisu19a) pravomocné
rozhodnutí podle odstavce 2 a na jeho žádost mu postoupí i správní spis.
________________________________
19a) Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.“.

4. V čl. I bodu 17 v § 21c odst. 3 za slova „pokuty a“ vložit slovo „žádost“, slovo „ní“
nahradit slovem „nimi“ a slovo „uchovává“ nahradit slovem „uchovávají“.
5. V čl. I bodu 17 v § 21c odst. 4 větě první za slova „pokuty a“ vložit slovo „žádost“
a slovo „ní“ nahradit slovem „nimi“.
6. V čl. I bodu 27 v § 22a odst. 4 větě první za slova „na dobu 3 let“ vložit slova „podle
zákona o veřejných zakázkách“ a větu druhou vypustit.
7. V čl. I bodu 27 v § 22a odst. 5 větě první za slova „na dobu 3 let“ vložit slova „podle
koncesního zákona“ a větu druhou vypustit.
8. V čl. I bodu 27 v § 22a odst. 6 slovo „informuje“ nahradit slovem „uvědomí“.
9. V čl. I bodu 28 v § 22aa odstavce 3 a 4 vypustit.
10. V čl. I za bod 28 vložit nový bod 29, který zní:
„29. V § 22b odst. 1 se za slovo „osoba“ vkládají slova „nebo orgán veřejné správy“,
slovo „neodpovídá“ se nahrazuje slovem „neodpovídají“, slovo „prokáže“ se nahrazuje
slovem „prokáží“, slovo „vynaložila“ se nahrazuje slovem „vynaložily“a slovo
„zabránila“ se nahrazuje slovem „zabránily“.“.
Následující body 29 až 35 označit jako body 30 až 36.
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11. V čl. I bod 30 (dosavadní bod 29) nahradit tímto textem:
„30. V § 22b odst. 2 se za slovo „osobě“ vkládají slova „nebo orgánu veřejné správy“
a na konci odstavce se doplňuje věta „Dále se přihlédne k jednání právnické osoby nebo
orgánu veřejné správy v průběhu řízení před Úřadem a jejich snaze odstranit škodlivé
následky správního deliktu.“.“.
12. V čl. I bodu 33 (dosavadní bod 32) v § 22ba odst. 1 písm. a) bodu 3. slovo „nečinil“
nahradit slovem „nečiní“ a slova „na této dohodě“ nahradit slovy „této dohody“.
13. V čl. I bodu 33 (dosavadní bod 32) v § 22ba odst. 1 písm. a) bodu 4. slovo
„napomáhal“ nahradit slovem „napomáhá“ a slovo „poskytnul“ nahradit slovem
„poskytne“.
14. V čl. I bodu 33 (dosavadní bod 32) v § 22ba odst. 1 na konci textu písmene b) doplnit
slova „ ; přihlédne při tom k pořadí soutěžitelů, k době, kdy Úřadu informace
a podklady o utajované horizontální dohodě předloží a k míře, v jaké informace
a podklady posilují svou povahou nebo podrobností možnost Úřadu prokázat
utajovanou horizontální dohodu“.
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