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Číslo jednací:

Vyřizuje:

ÚOHS-13192/2013/640/EVy

Vymazalová

Brno 12.7.2013

Poskytnutí informace ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážení,
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 1.7.2013 Vaši žádost o poskytnutí
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Ve své žádosti žádáte o:
1.

Údaje o počtech zaměstnanců, kteří vykonávali agendu:
i) přezkumu zadávacích řízení a podíleli se na tvorbě prvoinstančních a druhoinstančních rozhodnutí
Úřadu,
ii) kontroly úkonů zadavatelů při zadávání veřejných zakázek,
v jednotlivých letech 2010, 2011 a 2012.

2.

Údaje o fluktuaci zaměstnanců Úřadu vymezených dle bodu 1 Žádosti v jednotlivých letech 2010,
2011 a 2012. Konkrétně počty přijatých zaměstnanců a počty zaměstnanců, se kterými byl rozvázán
pracovní poměr v daném roce.

3.

Částky rozpočtu Úřadu alokované na výkon agendy vymezené dle bodu 1 Žádosti v jednotlivých
letech 2010, 2011 a 2012.

4.

Finanční částky vynaložené na vzdělávání zaměstnanců, kteří vykonávají agendu dle bodu 1 Žádosti
v jednotlivých letech 2010, 2011 a 2012.

5.

Údaje o počtu kontrol úkonů zadavatelů provedených Úřadem v jednotlivých letech 2010, 2011 a
2012 včetně údajů o počtu kontrol provedených z vlastní iniciativy Úřadu (tj. bez kontrol
provedených na základě návrhů podaných stěžovateli nebo podnětů od třetích osob).

Č. j.: ÚOHS-13192/2013/640/EVy
Ve vztahu k Vaší žádosti Úřad konstatuje následující:
Ad 1)

Počet zaměstnanců, kteří vykonávali agendu dle (i) v jednotlivých letech
Rozhodnutí

2010

2011

2012

prvoinstanční rozhodnutí

26

31

54

druhoinstanční rozhodnutí

5

4

11

(ii) Odbory na sekci VZ jsou rozděleny na odbory veřejných zakázek I, II, III, IV, V a VI a odbor
kontroly veřejných zakázek I (vše Brno) plus Praha, fakticky, ale všechny odbory, tedy i zaměstnanci,
vykonávají stejnou činnost, tedy zejména přezkum zadávacích řízení a tvorba rozhodnutí.
Pokud je termínem „kontroly úkonů zadavatelů při zadávání veřejných zakázek“ myšlena kontrola
podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole ve znění pozdějších předpisů, tak taková nebyla
v letech 2010, 2011 a 2012 prováděna.
Ad 2)

Fluktuace zaměstnanců dle (i) v jednotlivých letech
Počet přijatých zaměstnanců

Ad 3)

Ad 4)
Ad 5)

Počet zaměstnanců, se kterými byl rozvázán
pracovní poměr

prvoinstanční
rozhodnutí

druhoinstanční
rozhodnutí

prvoinstanční
rozhodnutí

druhoinstanční
rozhodnutí

r. 2010

7

0

6

0

r. 2011

16

2

4

0

r. 2012

28

6

9

3

ÚOHS nemá rozpočet dělený podle jednotlivých sekcí. Existuje jeden rozpočet, který je rozdělen
podle položek rozpočtové skladby a ty jsou společné pro všechny sekce Úřadu (tzn., že např. je
narozpočtována položka pro školení a vzdělávání zaměstnanců, ze které se hradí výdaje na školení
pro zaměstnance napříč Úřadem, pode modelu, kdo dřív přijde, ten dřív čerpá. Nelze proto
explicitně sdělit částky rozpočtu alokované na výkon agendy vymezené dle bodu 1 Žádosti.
Viz odpověď na otázku č. 3 Žádosti.
Viz odpověď na otázku č. 1 (ii) Žádosti - Pokud je termínem „kontroly úkonů zadavatelů při zadávání
veřejných zakázek“ v žádosti Oživení myšlena kontrola podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní
kontrole ve znění pozdějších předpisů, tak taková nebyla v letech 2010, 2011 a 2012 prováděna.

S pozdravem

JUDr. Petr Gajdušek, LL.M. (Cam), M.St. (Oxon)
ředitel Sekce předsedy Úřadu
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