
 

Doporučení Rekonstrukce státu a Transparency International:      

Parametry otevřeného výběrového řízení na pozici předsedy ÚOHS 

Současný předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) rezignoval           

na svou funkci ke dni 1. prosince 2020. Vláda má záměr vybrat nového předsedu ÚOHS              

v otevřeném výběrovém řízení.  

Základní parametry funkce předsedy ÚOHS upravuje zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti            

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů. Pozice předsedy           

ÚOHS nepodléhá zákonu o státní službě, ale právní poměry se řídí zákoníkem práce.  

Náplní pracovního místa předsedy ÚOHS je řízení tohoto úřadu, rozvíjení spolupráce mezi            

ÚOHS a dalšími subjekty na národní i mezinárodní úrovni a rozhodování o opravných             

prostředcích proti rozhodnutím ÚOHS (rozkladům). ÚOHS vytváří podmínky pro podporu a           

ochranu hospodářské soutěže, vykonává dohled při zadávání veřejných zakázek a vykonává           

další úkoly stanovené zákonem.  

Ze zákona nemůže být předsedou ÚOHS kdokoliv jmenován více než dvakrát. Jiné            

podmínky stanovené zákonem v tuto chvíli nejsou, avšak kvalitní předseda ÚOHS by měl            

splňovat následující předpoklady: 

- státní občanství ČR 

- dosažení věku 30 let 

- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu 

- nejméně sedm let odborné praxe v oblasti zadávání veřejných zakázek nebo           

hospodářské soutěže 

- v uplynulých 15 letech nejméně 5 let v řídící funkci (pozici), z toho alespoň 1 rok ve              

2. stupni řízení (ve smyslu ustanovení § 124 odst. 3 zákoníku práce) – tento              

požadavek slouží k ověření řídících a manažerských schopností, včetně řízení         

kolektivu 

- znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni  
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Uchazeči o post předsedy ÚOHS by měli dále doložit: 

- písemnou práci v rozsahu maximálně 8 normostran na téma „Koncepce Úřadu pro           

ochranu hospodářské soutěže v krátkodobém (1 rok) a dlouhodobém horizontu (3 a           

více let) 

- bezúhonnost (za bezúhonného lze považovat toho, kdo nebyl pravomocně odsouzen          

za trestný čin spáchaný úmyslně nebo za trestný čin spáchaný z nedbalosti v             

souvislosti s výkonem veřejné správy) 

- doklad o lustračním osvědčení a čestné prohlášení podle ustanovení § 2 zákona č.             

451/1991 Sb. (u osob narozených do 1.12.1971) 

Výběrové řízení provede výběrová komise, jejíchž 5 nebo 7 členů jmenuje vláda. Členy             

komise budou jmenovány osoby, jejichž profesní zkušenosti, odborné znalosti a morální           

vlastnosti dávají záruky řádného průběhu výběrového řízení a výběru nejkvalitnějšího          

uchazeče. Vláda zveřejní životopisy jednotlivých uchazečů a záznam o průběhu výběrového           

řízení včetně výsledného pořadí uchazečů. 

Součástí výběrového řízení je veřejné slyšení uchazečů. Účelem veřejného slyšení je ověřit            

předpoklady kandidáta pro výkon funkce předsedy Úřadu a jeho řídící schopnosti. Dále            

bude uchazeč moci představit cíle, kterých chce ve funkci dosáhnout, a konkrétní opatření,             

která navrhuje k jejich dosažení. Na veřejném slyšení jsou oprávněni klást otázky            

uchazečům minimálně členové hodnotící komise, poslanci nebo senátoři. Veřejné slyšení          

bude možné sledovat živě online.  
1

Ve výběrovém řízení komise mj. zhodnotí, zda má uchazeč následující potřebné znalosti a             

dovednosti : 
2

- velmi dobré řídící, organizační a komunikační schopnosti 

- analytické a koncepční myšlení 

1 Obdobně je tomu v případě veřejného slyšení kandidátů na členy rady slovenského Úradu pre              
verejné obstarávanie. Stream zde:    
https://www.facebook.com/2308492039426614/videos/570621956948301 
2 Obdobně jako v případě výběrového řízení na ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a             
informační bezpečnost, pořádaného na základě usnesení vlády ČR ze dne 6. ledna 2020 č. 19,               
o podmínkách výběrového řízení na pozici ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační            
bezpečnost 
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- orientace v právních předpisech České republiky a Evropské unie s dopady na Úřad pro              

ochranu hospodářské soutěže, zejména v následujících: 

o zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, 

o zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

o zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých            

zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), 

o zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a            

potravinářských produktů a jejím zneužití, 

o nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu              

s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné            

s vnitřním trhem, tzv. obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER),  

o nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků             

107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis. 

 

 

 

Za skupinu protikorupčních organizací ve složení Frank Bold, Oživení (sdružené v Rekonstrukci            

státu) a Transparency International doporučení vyhotovili Jan Dupák a Věnek Bonuš. 
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