
 

Usnesení vlády ČR k řízení a kontrole 
činnosti ÚOHS1 
na úseku dohledu nad veřejnými zakázkami 

 

Vláda České republiky za účelem zajištění výkonu státní správy na úseku svěřeném Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), zejména, 

− aby způsob výkonu funkce Úřadu zajišťovalo efektivní dohled nad veřejnými zakázkami,  
− aby nedocházelo k neúměrným průtahům v řízeních a tato byla realizována úsporně, 
− aby rozhodování Úřadu bylo transparentní, předvídatelné, směřující k podstatě věci, 

a s přihlédnutím k možnosti výrazného zlepšení dohledu nad veřejnými zakázkami cestou moderního a 
efektivního řízení Úřadu 

ukládá 

předsedovi Úřadu: 

I. 

přijmout následující opatření, 

1) zvýšit objektivitu šetření veřejných zakázek, zajistit nepostižitelnost referentů, ředitelů odborů a 
dalších pracovníků sekce veřejných zakázek Úřadu za otevřené vyjádření odborného názoru na 
šetřené případy, 

2) rozhodovat v řízeních meritorně o všech námitkách uvedených v návrzích, budou-li dány důvody 
pro uložení nápravného opatření, 

3) zavést procesy rozhodování, které vyloučí potenciální korupci a možnost neformálního 
ovlivňování vydávaných rozhodnutí, dále opatření, aby nedocházelo k selhání jednotlivce, a pokud 
k němu dojde, aby byly zjištěno a účinně napraveno, 

4) zaměřovat šetření na podstatu věci, zkoumat skrytou diskriminaci prostřednictvím vymezení 
předmětu plnění, kvalifikačních předpokladů, obchodních a dalších zadávacích podmínek a 
prověřovat obsah hodnotících kritérií z hlediska jejich vyjádření vztahu užitné hodnoty a ceny, 

5) zajistit, aby Úřad při šetření veřejných zakázek bral v úvahu principy hospodárnosti, účelnosti a 
efektivity, 

6) zajistit, aby Úřad vydával rozhodnutí včas, tedy ve lhůtách stanovených správním řádem, zavést 
odpovědnost referentů, ředitelů odborů a dalších vedoucích pracovníků Úřadu za dodržování 
těchto lhůt, definovat finanční a personální postihy za nedodržení těchto povinností, 

1 § 28 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů 

                                                             



 

7) zavést procesy rozhodování, které minimalizují možnost, že se zadavatel veřejné zakázky pokusí 
zrušený úkon učinit znovu, například s jiným odůvodněním, zpravidla vyslovením závazného 
právního názoru v odůvodnění rozhodnutí, 

8) zavést rozhodování v prvním stupni po kolektivním projednání, jehož se účastní příslušný 
referent, jeho nadřízený, další ředitel odboru veřejných zakázek a místopředseda Úřadu pověřený 
vedením sekce veřejných zakázek, případně pracovník Úřadu jím pověřený, 

9) zvýšit ekonomiku řízení odstraněním jeho cyklení mezi prvním a druhým stupněm tím, že bude 
rozhodovat ve druhém stupni zejména změnou vadných prvostupňových rozhodnutí, pouze ve 
výjimečných případech, nelze-li takto objektivně dosáhnout nápravy, bude šetření vráceno zpět 
na první stupeň,  

10) zvýšit transparentnost rozhodování ve druhém stupni tím, že budou pořizovány zápisy z jednání 
rozkladových komisí, z nichž bude zřejmé, jaké názory k veškerým námitkám projednávaných 
rozkladů komise zaujala, včetně případně odlišných názorů jednotlivých členů; tyto zápisy budou 
přístupné účastníkům řízení; druhostupňová rozhodnutí budou obsahovat jména členů 
rozkladové komise, na jejíž návrh bylo rozhodnutí vydáno, 

11) personálně obsazovat rozkladové komise transparentním způsobem; zejména na podkladě 
výběrových řízení s předem a jasně určenými kvalifikačními požadavky, 

12) informovat vládu České republiky o úspěšnosti soudního přezkumu pravomocných rozhodnutí 
Úřadu, vydaných v letech 2010 až 2013, 

13) zajistit, aby podněty dle správního řádu nebyly šetřeny na úkor času a dalších zdrojů, které jsou 
nezbytné k řádnému a včasnému rozhodování o legitimních návrzích, podaných dodavateli, kteří 
složili kauci, 

14) zajistit, aby Úřad aktivně získával informace o veřejných zakázkách, které mají být zadány mimo 
běžné zadávací řízení (např. z podkladů vlády České republiky, jejíž kompetencí je schvalovat 
použití jednacího řízení bez uveřejnění) a vzniknou-li Úřadu důvodné pochybnosti o záměrech či 
postupech zadavatelů, bez odkladu zahájit správní řízení z moci úřední a předběžným 
opatřením pozastavit zadávací řízení až do řádného prošetření věci, 

15) zajistit, aby Úřad zavedl systém knihovny znalostí za účelem rychlého, konzistentního a 
předvídatelného rozhodování, tento systém bude obsahovat metadata z rozhodnutí Úřadu, 
rozsudků soudů, stanovisek úřadů, metodických pokynů a dalších relevantních materiálů, 
knihovna bude dálkově přístupná rovněž zadavatelům, dodavatelům i odborné veřejnosti a bude 
sloužit k orientaci v problematice veřejných zakázek, 

16) zajistit, aby Úřad zavedl elektronizaci správního řízení, zejména elektronické vedení správního 
spisu s přístupem pro vedoucí pracovníky Úřadu a elektronické řízení spisové dokumentace 
s autentizovaným dálkovým přístupem pro účastníky řízení; základní údaje z elektronického 
vedení spisu budou uveřejněny na internetových stránkách Úřadu, aby bylo zřejmé, které veřejné 
zakázky Úřad šetří, od kdy a na základě jakého návrhu, 

17) iniciovat dialog o veřejných zakázkách se zadavateli i s dodavateli, zajistit aktivní účast zástupců 
Úřadu na tematických akcích a podílet se na utváření odborného povědomí o problematice 
veřejných zakázek, 

II. 

zpracovat do 6 měsíců souhrnnou informaci o splnění výše uvedených úkolů a předložit ji vládě České 
republiky. 


