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Tisková zpráva TIC 
Praha, 23. září 2011  

 
Transparency International ČR (dále TIC) odmítá poslanecké pozměňovací 
návrhy k zákonu o veřejných zakázkách, které mají za cíl okleštit dopad 
chystaného zákona. TIC vidí za těmito návrhy jednoznačné lobbistické tlaky 
zájmových skupin.  

 
TIC upozorňuje na skandální pozměňovací návrhy k zákonu o veřejných zakázkách, které předložili 
na Hospodářském výboru sněmovny poslanci Urban a Bendl. Jejich případné přijetí by výrazně 
omezilo dopad návrhu zákona o veřejných zakázkách a vedlo ke zjevné výhodě pro sektorové 
zadavatele. „Návrhy jsou dobře mířeným útokem na transparentnost a zveřejňování informací o 
veřejných zakázkách,“ dodává David Ondráčka, ředitel TIC. Tyto poslanecké návrhy jsou naprosto 
v rozporu s Protikorupční strategií vlády, ale také s evropským právem a rozhodnutími Soudního 
dvoru EU.  
 
Poslanci Hospodářského výboru Urban (ČSSD) a Bendl (ODS) navrhují výjimky pro sektorové 
zadavatele (jednalo by se např. o oblast energetiky, plynárenství, teplárenství nebo vodárenství). 
Všechny povinnosti sektorových zadavatelů by tak měly za zákona o veřejných zakázkách úplně 
vypadnout nebo být dramaticky omezeny. Je zřejmé, že takový stav by velmi vyhovoval velkým 
sektorovým zadavatelům, například ČEZu. TIC nechává k další úvaze, proč tito poslanci předkládají 
zrovna tyto návrhy, ze kterých je silně cítit účelový lobbing zájmových skupin a žádá tyto poslance o 
veřejné zdůvodnění jejich návrhů.     
 
TIC se od začátku účastní práce na přípravě této klíčové normy, přes své členství v Platformě pro 
transparentní veřejné zakázky i v Expertní skupině MMR. TIC podporuje vládní návrh zákona, který je 
kompromisem s řadou pozitivních změn. Je zřejmé, že se kolem něj dnes odehrávají lobbistické orgie, 
ale tyto návrhy míří na samotnou podstatu veřejného zadávání v ČR. „Návrh zákona je v klíčové fázi 
projednávání ve druhém čtení ve sněmovně a TIC věří, že na výborech na začátku října nedojde 
k rozmělnění návrhu a nebudou přijaty žádné pozměňovací návrhy, které by snižovaly 
transparentnost a veřejnou kontrolu.“, dodává David Ondráčka.  
 
Na webu TIC naleznete i přílohu s pozměňovacími návrhy a stanoviskem MMR 
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Podpořte aktivity TIC a staňte se členem Klubu Transparency, více na: 
http://www.transparency.cz/chci-se-stat-clenem/ 
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