
 

Jmenný seznam kandidátů do rozkladových komisí ÚOHS 
 
1) Rozkladová komise pro oblast dozoru nad zadáváním veřejných zakázek 
 

● JUDr. Miroslav Cák 
● Mgr. Leona Gergelová Šteigrová, Ph.D 
● PhDr. Ing. Jiří Skuhrovec PhD. 

 
Odůvodnění: 
 
Miroslava Cáka nominujeme především s ohledem na bohatou zkušenost s rozkrýváním           
korupčních kauz (podrobný přehled v přiloženém motivačním dopise) v oblasti veřejných           
zakázek a dotací, a to jak v rámci práce pro státní správu (Ministerstvo financí ČR), tak pro                 
neziskový sektor (NFPK, Nadácia Zastavme korupciu). Práci pro neziskový sektor kandidát           
vykonával vedle advokátní činnosti pro bono ve svém volném čase, což poukazuje na jeho              
mimořádný zájem o oblast veřejných zakázek přesahující profesní zaměření. Miroslav Cák           
tak může do rozkladové komise přinést znalosti z oblasti odhalování korupčních schémat.            
Pro kandidáta dále svědčí vysoká právní erudice, konkrétně celoživotní profesní zaměření           
na oblast veřejných zakázek a detailní znalost české i slovenské úpravy, tzn. možnost             
komparace úprav. 
 
Leonu Gergelovou Šteigrovou nominujeme především z důvodu, že se jedná v zásadě o             
zakladatelku oboru sociálně a ekologicky odpovědného zadávání v ČR. Pohled expertky           
zaměřené na odpovědné zadávání by dle našeho názoru měl být v rozkladové komisi             
zastoupen, přičemž paní Gergelová Šteigrová je v této oblasti jednou z nejpovolanějších            
osobností v ČR. 
 
Jiřího Skuhrovce nominujeme především pro jeho unikátní schopnost přinést do oblasti           
dohledu nad zadáváním veřejných zakázek datový pohled. Jiří Skuhrovec v datové analytice            
veřejných zakázek nemá v ČR konkurenci a může do rozkladové komise přinést analýzu             
českého trhu i komparatistiku v rámci EU. Jiří Skuhrovec by do rozhodování rozkladové             
komise přinesl makro-praktický pohled založený na datech. 
 
2) Rozkladová komise pro oblast přístupu k informacím, veřejné podpory a významné            
tržní síly 
 

● Ing. Mgr. Oldřich Kužílek 
● Mgr. et Mgr. Marek Havrda, PhD 
● Mgr. Pavel Černohous 
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Odůvodnění: 
 
Oldřicha Kužílka nominujeme především jakožto přední českou autoritu v oblasti práva na            
informace. Oldřich Kužílek je spoluautorem zákona o svobodném přístupu k informacím a            
od jeho přijetí v roce 1999 se právu na informace soustavně věnuje. 
 
Marka Havrdu nominujeme zejména pro jeho bohaté zkušenosti s analýzou dopadu           
veřejných politik, které uplatnil například jako člen Pracovní skupiny RIA při Legislativní            
radě vlády. Kandidát má dále bohaté zkušenosti s odbornou přeshraniční spoluprací včetně            
práce pro EU. 
 
Pavla Černohouse nominujeme především pro jeho expertízu v oblasti správního práva, se            
zaměřením na oblasti práva na informace. Dlouhodobě spolupracuje s nevládním sektorem           
a má mimořádné zkušenosti s řešením složitých správněprávních kauz.  
 
3) Doplňující informace k nominaci do rozkladové komise pro oblast dohledu nad            
zadáváním veřejných zakázek 
 
Paní Gergelovou Šteigrovou nominujeme do rozkladové komise pro veřejné zakázky s           
vědomím, že typ jejího vzdělání nemusí striktně odpovídat požadavku ekonomického či           
právního vzdělání, jak byl požadován. Domníváme se, že magisterský titul v mezinárodních            
vztazích a doktorát v evropských studiích je akceptovatelnou alternativou v kontextu velice            
bohaté praxe kandidátky v oblasti veřejného zadávání a jejího celoživotního zaměření.  
 
Pokud by však předseda ÚOHS došel k jinému závěru a nominaci paní Gergelové Šteigrové z               
důvodu nesplnění podmínky ekonomického či právního vzdělání neakceptoval, rádi         
bychom uvedli alternativní nominaci pana Martina Hadaše. Jedná se o předního českého            
zadavatele oceněného za odpovědné zadávání, profilově je tak v oblasti veřejného zadávání            
srovnatelnou osobností s paní Gergelovou Šteigrovou. Martin Hadaš má klasické právní           
vzdělání, potenciální překážka s nesplněním kvalifikačního kritéria vzdělání tak v jeho           
případě nemůže nastat. Pro případ výše popsané eventuality přikládáme rovněž CV Martina            
Hadaše. 
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