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Vážený pane,
k Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám sděluji následující.
Ve Vaší žádosti jste požadoval poskytnutí informací, které jste rozčlenil do pěti bodů
a všechny dotazy se týkají činnosti rozkladových komisí pro oblast veřejných
zakázek. K jednotlivým dotazům Vám sděluji, že členy rozkladových komisí pro
oblast veřejných zakázek jsou:
Rozkladová komise pro oblast dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně
JUDr. Eva Kubišová – předsedkyně
doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.
JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.
doc. JUDr. Karel Marek, CSc.
Mgr. Libuše Podolová
Mgr. Lenka Knopová
doc. JUDr. Ludmila Lochmanová,Ph.D.
Mgr. Jiří Harnach
PhDr. Martin Grim
Mgr. Michal Kobza
Mgr. Pavel Herman
Mgr. Vít Skácel
JUDr. Jaroslav Tesák, PhD.
Rozkladová komise pro oblast dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Praze
JUDr. Eva Kubišová – předsedkyně
JUDr. Petr Běhan
JUDr. Petra Buzková
Mgr. Jan Sixta
doc. JUDr. Stanislav Plíva, CSc.
Mgr. Pavlína Bánová
doc. JUDr. Vladimír Vopálka, CSc.
Mgr. Josef Valter
Mgr. Pavel Herman
JUDr. Kristína Škampová
Mgr. Jindřiška Koblihová
Mgr. Kateřina Boháčová
JUDr. Jindřich Vítek

V souvislosti s činností rozkladových komisí nebyla podána námitka podjatosti
některého z členů rozkladových komisí účastníkem řízení (§14 odst. 2 správního
řádu) Pokud vznikne i sebemenší pochybnost o možné podjatosti některého z členů
rozkladových komisí, není tento vůbec na jednání rozkladové komise zván a jednání
se neúčastní. Evidence o nepřizvaných členech se nevede, tuto skutečnost je možné
vysledovat například z protokolů o hlasování, které jsou ovšem zapečetěny a nejsou
přístupné k nahlédnutí ani účastníkům řízení.
Členy rozkladových komisí jsou odborníci z praxe i z řad akademických pracovníků
právnických fakult z Prahy, Brna, Olomouce i Plzně.
Členové rozkladových komisí jsou odměňováni dle počtu odpracovaných hodin za
měsíční období. Za Vámi poptávané období byly uhrazeny tyto částky:
rok 2006 – 255 675,- Kč
rok 2007 – 1 230 160,- Kč
rok 2008 – 1 379 963,- Kč.
K činnosti rozkladových komisí bych závěrem chtěla podotknout, že tyto jsou „pouze“
poradními orgány osoby stojící v čele ústředního správního úřadu a jejich návrh na
rozhodnutí o rozkladu není pro toho, kdo o rozkladu rozhoduje, závazný.

S pozdravem

JUDr. Eva Kubišová
ředitelka
odbor druhostupňového rozhodování
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