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Změna zákonné úpravy rozhodovacích mechanismů v rámci ÚOHS v oblasti veřejných zakázek

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Upozornění Ústeckého kraje na potřebu systémové změny rozhodovacích mechanismů ÚOHS v oblasti 
veřejných zakázek
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Přílohy: 

13.4-1 Název: bod 13.4 priloha 1.pdf Důvodová zpráva k materiálu U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) vyjadřuje

znepokojení nad dosavadním přístupem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže („ÚOHS“) a jeho 
stávajícího předsedy v oblasti přezkumu veřejných zakázek, vykazujícím znaky svévole, 
nepředvídatelnosti a absenci nezávislosti a nestrannosti, v jehož důsledku jsou způsobovány neúměrné 
průtahy v procesu zadávání veřejných zakázek a zadavatelům je bráněno poptávat plnění v souladu s 
jejich legitimními potřebami;

B) vyzývá

1. vládu ČR, aby v souvislosti se shora uvedeným

a) podala návrh prezidentovi ČR na odvolání předsedy ÚOHS z důvodu, že jeho působení v čele ÚOHS 
zásadním způsobem ohrožuje důvěru v nezávislost a nestrannost ÚOHS;

b) připravila změnu zákonné úpravy, jejímž předmětem bude provedení systémové reformy rozhodovacích 
mechanismů v rámci ÚOHS tak, aby byla obnovena důvěra v nezávislé, férové a předvídatelné 
rozhodování ÚOHS v oblasti výkonu kontroly nad veřejným zadáváním, zejména aby (i) byla omezena 



současná nadměrná koncentrace rozhodovacích pravomocí v rukou předsedy ÚOHS a (ii) byly vytvořeny 
systémové pojistky minimalizující možný vliv předsedy ÚOHS na rozhodování prvostupňového orgánu;

2. Asociaci krajů České republiky, aby vstoupila do jednání s vládou ČR ve věci možné přípravy změny 
zákonné úpravy za účelem provedení systémové reformy rozhodovacích mechanismů v rámci ÚOHS, jak 
je uvedeno v tomto usnesení shora.

Důvodová zpráva:
Vzhledem k členitosti důvodové zprávy a v zájmu její čitelnosti tvoří důvodová zpráva přílohu č. 1 materiálu.
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hospodářství

Jaroslav Komínek (uvolněný zastupitel)
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