„Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní a odpovědnou správu země.“
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Transparency International – Česká republika, o.p.s.
Sokolovská 260/143
180 00 Praha 8

Praha, 25. března 2019

Vážený pane premiére,

obracím se na Vás jménem nevládní protikorupční organizace Transparency International –
Česká republika, o.p.s., ve věci aktuálního dění souvisejícího s Úřadem pro ochranu
hospodářské soutěže (dále jen ÚOHS) a pochybností, které vznikají ohledně nezávislého
výkonu pravomocí tohoto úřadu.
Zásah Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) přímo v sídle ÚOHS ještě posílil
pochybnosti, které odborná i laická veřejnost ohledně fungování ÚOHS měla již v minulosti.
Do této doby však kromě některých kritizovaných rozhodnutí, nad kterými se z právního
pohledu pozastavovali zadavatelé, dodavatelé i nezávislí pozorovatelé, neexistoval argument
o přímém ovlivňování rozhodování tohoto ústředního orgánu státní správy České republiky
pro oblast hospodářské soutěže.
Podle informací, které byly zveřejněny médii, potvrzeny ze strany orgánů činných v trestním
řízení a zejména nerozporovány samotnými aktéry, se nalézáme v situaci, kdy se nejvyšší
představitel ÚOHS scházel s politiky, lobbisty a zákulisními hráči. Samotnou existenci těchto
neoficiálních schůzek považujeme za mimořádně alarmující. Jejich závažnost dokládá i zájem
Bezpečnostní informační služby (BIS) o další rozhodnutí ÚOHS v přezkumech zakázek.
Popsané jednání předsedy ÚOHS, který nebyl schopen odolat politickým a ekonomickým
tlakům nejrůznějších aktérů, závažným způsobem narušuje důvěru v nezaujatost
rozhodování a celkovou důvěryhodnost ÚOHS, jenž má být garantem ochrany hospodářské
soutěže a jehož činnost přímo ovlivňuje oblast veřejných zakázek, tedy i hospodaření s
veřejnými prostředky.
Zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění
pozdějších předpisů, stanovuje v§ 1, odst. 8, písm. b), že je předsedu Úřadu možné odvolat:
„narušuje-li závažným způsobem důstojnost své funkce anebo narušuje-li nezávislost a
nestrannost Úřadu.“
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„Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní a odpovědnou správu země.“

V tomto případě nemůžeme souhlasit s ministrem spravedlnosti Janem Kněžínkem, který se
odvolává na presumpci neviny, čímž se spíše odkazuje na podmínky pro přímý zánik výkonu
funkce, definované v odstavci 7, písm. d), jenž hovoří o pravomocném odsouzení předsedy
ÚOHS za úmyslný trestný čin.
V otázce porušení důvěryhodnosti ÚOHS nejde o prokazování spáchání úmyslného trestného
činu, ani o další vyšetřování ze strany orgánů činných v trestním řízení, ani o možné
trestněprávní obvinění předsedy Rafaje. Svým dosavadním jednáním z našeho pohledu již
v tuto chvíli naplňuje podmínky zákona pro odvolání a významným způsobem ohrožuje
hospodaření s veřejnými prostředky České republiky.
Z výše uvedených skutečností jsme přesvědčeni, že má vláda již teď k dispozici dostatek
informací, aby mohla iniciovat odvolání předsedy ÚOHS Petra Rafaje a v rámci svých
kompetencí zamezit dalšímu riziku ovlivňování ÚOHS a destabilizace celého sektoru
veřejného investování.

S úctou

David Ondráčka

Vláda České republiky
k rukám pana Andreje Babiše, předsedy vlády České republiky
Úřad vlády České republiky
Nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1
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