Opatrenia na posilnenie nezávislosti
Úradu pre verejné obstarávanie
24. jún 2020

Úprava statusových požiadaviek predsedu a
podpredsedov ÚVO
•
•
•
•
•
•

v súčasnej úprave ZVO absentuje
spôsobilosť na právne úkony
štátne občianstvo Slovenskej republiky
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
najmenej 5 ročná prax v oblasti verejného obstarávania
ovládanie cudzieho jazyka (anglický, nemecký alebo
francúzsky jazyk)
• previerka NBÚ (minimálne stupeň „Dôverné“)
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Úprava statusových požiadaviek členov Rady ÚVO
• revízia súčasnej úpravy (§ 144 ods. 1 ZVO)

• vypustenie požiadavky na občianstvo SR (zahraniční experti)
• ovládanie cudzieho jazyka (anglický, nemecký alebo
francúzsky jazyk)
• previerka NBÚ (minimálne stupeň „Dôverné“)
• traja zo šiestich menovaných prezidentom, NR SR a vládou
musia mať právnické alebo ekonomické vysokoškolské
vzdelanie
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Výber a voľba predsedu ÚVO
• Gestorský výbor NR SR – vyberá a odporúča kandidátov
• NR SR hlasovaním odporúča kandidátov prezidentovi
(nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov) – rozhoduje
počet hlasov – pri zhode hlasov NR SR odporúča viacerých
kandidátov – opakovaná voľba, ak ani jeden z kandidátov
nezíska nadpolovičnú väčšinu
• Prezident vyberá (ak NR SR odporučí viac kandidátov) a
menuje do funkcie predsedu ÚVO
• Prezident zo závažných dôvodov nevymenuje predsedu ÚVO
• Možnosť opätovne kandidovať po neúspešnej voľbe
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Výber a voľba členov Rady ÚVO
• Koncept súdnej rady (9 z 18 členov menuje po troch vláda,
prezident a NR SR)
• Rada ÚVO – šesť z deviatich členov dnes menovaných
vládou, by po dvoch členoch menovala vláda, NR SR a
prezident
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Odvolanie predsedu ÚVO
• Závažné porušenie zásad etického správania pri výkone
funkcie (etický kódex štátneho zamestnanca)
• Závažné porušenie zákonných povinností pred výkonom
funkcie predsedu – ak o tom počas výkonu funkcie predsedu
právoplatne rozhodne príslušný orgán
• Zrušenie/nepredĺženie osvedčenia NBÚ
• Prezident odvoláva predsedu ÚVO, ak ide o dôvody, ktoré
majú povahu objektívnej právnej skutočnosti (odsúdenie za
úmyselný trestný čin, pozbavenie spôsobilosti na právne
úkony a pod..)
• Prezident na návrh NR SR odvoláva predsedu ÚVO pri
porušení etických zásad a zákonných povinností pred
výkonom funkcie predsedu
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Odvolanie členov Rady ÚVO
• Svojim pôsobením v osobnom, verejnom a profesijnom živote
nedáva záruku riadneho, čestného a zodpovedného výkonu
funkcie člena rady,
• Závažné porušenie zákonných povinností pred výkonom
funkcie člena rady – ak o tom počas výkonu funkcie člena
rady právoplatne rozhodne príslušný orgán
• Zrušenie/nepredĺženie osvedčenia NBÚ
• Odvoláva orgán, ktorý člena rady menuje
• Pozastavenie výkonu funkcie člena rady v prípade trestného
stíhania v súvislosti s výkonom funkcie člena rady
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Posilnenie transparentnosti výberových konaní
predsedu ÚVO a členov Rady ÚVO
• Verejná výzva prostredníctvom RTVS, na webovom sídle NR
SR (pri členoch Rady ÚVO na webe orgánu, ktorý výber
organizuje) a v denníku celoštátnej periodickej tlače
• Úprava zoznamu dokumentov, ktoré musí uchádzač predložiť
• Verejné vypočutie
• Zverejnenie kandidátov a ich hodnotenia
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Posilnenie nezávislosti ÚVO
• Právomoc predsedu ÚVO menovať dvoch podpredsedov
ÚVO
• Právomoc predsedu ÚVO schvaľovať štatút ÚVO
• Právomoc Rady ÚVO schvaľovať štatút Rady ÚVO
• Zvýšenie platu/odmeny (predseda, podpredseda, člen Rady)
• Explicitná úprava nezávislého konania ÚVO v ZVO
• Odpočtovanie činnosti ÚVO v NR SR
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Posilnenie transparentnosti pri rozhodovaní Rady
ÚVO
• Zverejňovanie zápisnice z hlasovania členov Rady ÚVO na
webovom sídle ÚVO
• Stanovenie rozdielnej dĺžky funkčného obdobia členov Rady
ÚVO, ak by sa naraz volili minimálne štyria členovia
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Ďakujem za Vašu pozornosť!
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