
Návrh reformy dohledu nad zadáváním veřejných zakázek
(reforma ÚOHS)

Skupina protikorupčních organizací ve složení Oživení, Frank Bold (sdružené v platformě
Rekonstrukce státu) a Transparency International ČR na základě podrobné analýzy problémů
ÚOHS přináší návrh reformy dohledu nad zadáváním veřejných zakázek.

Hlavní problémy současného stavu

Ve veřejných zakázkách se ročně utratí asi 600 miliard korun, jedná se tak o největší
nemandatorní výdaj státu. Všechny tyto prostředky podléhají kontrole ÚOHS.

Klíčové pravomoci Úřadu jsou však koncentrovány v rukou jediného člověka, totiž jeho
předsedy, který rozhoduje o individuálních kauzách ve druhém stupni správního řízení a má
i značný vliv na první stupeň. Existuje tak významné systémové korupční riziko. Předseda je
navíc obvykle vybrán na pozadí zákulisních politických dohod, nemusí ani projít výběrovým
řízením.

Ačkoliv ÚOHS rozhoduje v jednotlivých instancích poměrně rychle, vydání finálního
rozhodnutí zásadně brzdí dvouinstanční systém, který v případě rozhodování jediného
úřadu není nutný.

Návrh řešení - reforma

Pro řešení uvedených systémových problémů přezkumu veřejných zakázek je nutné ÚOHS
reformovat, možné jsou 2 základní varianty:

1. Vydělení agendy dohledu nad veřejnými zakázkami z ÚOHS a vytvoření nového
úřadu s reformovanými principy fungování

2. Reforma celého ÚOHS a uplatnění reformních principů i na agendu hospodářské
soutěže

V obou variantách by byly uplatněny klíčové principy reformy:

● Dekoncentrace pravomocí předsedy a vznik kolektivního rozhodovacího orgánu

● Výběrové řízení na předsedu a kvalifikační předpoklady na vysoké funkce

● Jednoinstanční rozhodování v řízeních na tzv. návrh dodavatele

● Otevřenost Úřadu a široká metodická pomoc

Principy reformy podpořili přední experti na veřejné zakázky a hospodářskou soutěž na
odborném semináři pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny.

Aktuální stav

Reforma je v 1. variantě už zpracovaná v paragrafovém znění a byla předložena zástupci 5
stran v minulém volebním období jako sněmovní tisk 1109. Navíc je již zpracováno
aktualizované znění po vypořádání zkráceného meziresortního připomínkového řízení.

Za skupinu protikorupčních organizací ve složení Oživení, Frank Bold (sdružené v platformě
Rekonstrukce státu) a Transparency International ČR vypracovali Jan Dupák, Věnek Bonuš, Jan
Nevyjel a Marek Zelenka.
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