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Vážený pán predseda vlády,
v priebehu apríla tohto roku sme sa na Vás v spolupráci s partnermi Iniciatívy za vládu zákona obrátili
s otvoreným listom k téme verejného obstarávania. V ňom sme okrem iného vyslovili presvedčenie,
že „proces výberu nového predsedu Úradu povedie k výberu kandidáta, ktorý zvýši dôveru vo
fungovanie Úradu.“
Úvodom by sme chceli oceniť, že súčasťou prvého kola výberu predsedu Úradu pre verejné
obstarávanie (ďalej „ÚVO“) bolo aj verejné vypočutie kandidátov členmi vlády, ktoré bolo jedným
z návrhov z podnikateľskej komunity na zvýšenie transparentnosti celého procesu.
V priebehu celého výberového procesu sme však Úradu vlády oficiálnou aj neoficiálnou cestou
predložili viaceré návrhy a odporúčania, ktoré mali za cieľ zlepšiť proces výberu predsedu ÚVO,
posilniť dôveru odbornej verejnosti v objektívnosť výberu, a zabezpečiť dostatočný časový priestor
na verejnú diskusiu o kandidátoch na predsedu tejto nezávislej inštitúcie.
Hoci sme sa pôvodne stretli s pozitívnou spätnou väzbou k týmto návrhom, či dokonca výzvou na
aktívne zapojenie sa širšej podnikateľskej komunity do procesu výberu, dnes sme nútení
skonštatovať, že nevidíme akýkoľvek kvalitatívny rozdiel medzi prvým a druhým kolom
výberového procesu. Doteraz neboli zverejnené kompletné informácie o kandidátoch, pričom podľa
informácií zverejnených Úradom vlády má byť verejné vypočutie naplánované už na koniec augusta.
Takéto krátke časové obdobie nedáva dostatočný priestor na objektívne preskúmanie odborných
a osobnostných kvalít jednotlivých kandidátov. Naviac plánované načasovanie verejného vypočutia
na koniec augusta je vzhľadom na dovolenkové obdobie a štátne sviatky v tých dňoch nešťastným
krokom, najmä ak má vláda záujem, ako sa z Vašich medializovaných reakcií javilo, aby bol
výberový proces zvládnutý čo najlepšie a najtransparentnejšie, a za účasti odborníkov aj verejnosti.
Ako zástupcovia zamestnávateľských združení, podnikateľských asociácií a obchodných
a priemyselných komôr zdôrazňujeme, že pre obnovenie často chýbajúcej dôvery podnikateľov v
transparentnosť a férovosť procesov verejného obstarávania je nevyhnutné, aby proces výberu
predsedu ÚVO prebehol spôsobom, ktorý zabezpečí maximálnu možnú mieru objektivity,
transparentnosti a umožní dostatočnú mieru odbornej diskusie.
Sme presvedčení, že súčasné nastavenie procesu druhého kola výberu predsedu ÚVO uvedené
nezabezpečuje. Sme aj naďalej otvorení diskusií k prípadným návrhom na zlepšenie procesu, ak o to
bude z Vašej strany, resp. zo strany Úradu vlády záujem.
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