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Číslo jednací: Vyřizuje: Brno 17.9.2012 

ÚOHS-D553/2012/VZ-17426/2012/511/ASh Mgr. Stehlíková  
 

Poskytnutí informace 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 3. 9. 2012 Vaši žádost 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“),  
v níž požadujete poskytnutí následujících informací: 

1. počet kontrol provedených ÚOHS v r. 2011 ve smyslu zákona č. 552/1991 Sb., o státní 
kontrole, ve znění pozdějších předpisů, 

2. v kolika procentech kontrolovaných zadávacích řízení dle bodu 1 bylo ÚOHS zjištěno 
pochybení a s jakými konsekvencemi pro daného zadavatele, 

3. způsob sestavování plánu kontrolních činností na provádění kontrol ve smyslu bodu 1. 

Ve vztahu k jednotlivým bodům Vaší žádosti Úřad konstatuje následující:  

V roce 2011 nebyly provedeny žádné kontroly dle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole 
ve znění pozdějších předpisů. Důvodem je velký nápad činnosti v oblasti veřejných zakázek 
v uplynulých letech a z toho vyplývající potřeba zabezpečit zákonné povinnosti v oblasti správních 
řízení. Dle vlastních zkušeností Úřadu z předchozích let je dalším důvodem také problematická 
efektivita při provádění přezkumu úkonů zadavatele v tomto právním režimu. Provádění kontrol 
dle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole klade velké nároky na jejich kapacitní  
a administrativní zajištění. Ze zkušeností Úřadu však vyplývá, že rozsah administrativních kapacit 
vyčleněných na provádění kontrol je zcela neúměrný ve vztahu k efektivitě výstupů z těchto 
kontrol a k množství veřejných zakázek přezkoumaných v rámci kontroly. Úřad uvádí, že počet 
veřejných zakázek přezkoumávaných Úřadem v posledních 4 letech trvale výrazně roste. Úřad tak 
nyní kontroluje v rámci správních řízení a šetření podnětů výrazně více zadávacích řízení než dříve, 
a to i bez toho, aniž by prováděl kontrolní činnost dle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole,  
ve znění pozdějších předpisů. Navíc pokud se Úřad dozví například z médií o nějakém zadávacím 
řízení, jehož průběh vzbuzuje pochybnosti o souladu postupu zadavatele se zákonem, Úřad  
je oprávněn takové případy řešit z moci úřední a takto i postupuje. 

Provádění kontrolní činnosti bylo dočasně utlumeno především na základě strategického 
rozhodnutí o nezbytnosti prioritizace činností Úřadě v oblasti působnosti dohledu nad zadáváním 
veřejných zakázek. Jako prioritní úkol si tak Úřad při významném nárůstu činnosti a při 
nezměněném počtu zaměstnanců stanovil zajištění plnění povinností vyplývajících Úřadu jako 
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správnímu orgánu ze správního řádu a zákona o veřejných zakázkách. Jedná se tedy především  
o zajištění agendy správních řízení a agendy šetření podnětů k zahájení správního řízení z moci 
úřední, kde je Úřad vázán lhůtami. 

Po stabilizaci situace v oblasti zajištění výkonu agendy správního řízení a šetření podnětů  
a personálním posílení Úřad počítá v budoucích letech s prováděním kontrol dle zákona  
č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů jako doplňkovou činností. 

Za poskytnutí informace nepožadujeme žádnou úhradu.  

S pozdravem 

 
 
 
JUDr. Eva Kubišová  
místopředsedkyně 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obdrží 
1. Oživení, o.s., Muchova 13, 160 00 Praha 6 
 


