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7 KONTROLA A KONTROLA VÝKONNOSTI 

A JEJÍ VZTAH K EFEKTIVNOSTI VEŘEJNÝCH 

ZAKÁZEK A VEŘEJNÝCH SLUŽEB

Existence kontrolních systémů s sebou samozřejmě přináší náklady, které je nutné 
pokrýt z veřejných prostředků. Fungování kontroly je proto možné a vhodné posu-
zovat i z hlediska auditu výkonnosti – tedy metodikou 3E. Klíčové je zde především 
hodnocení účelnosti systému, kdy je cílem kontroly nejen penalizace organizací, 
které porušují předpisy, ale zejména zjištění a náprava zjištěných nedostatků.

Pokud se problémy nezjistí nebo postihnuté organizace se z kontroly nepoučí, 
respektive na ni nezareagují, potom je celý kontrolní systém neúčinný. Z hlediska 
ekonomické efektivnosti by optimální kontrolní systém měl přinášet takové úspory 
v systému, které převýší náklady na jeho fungování.

Tato závěrečná kapitola je vlastně případovou studií, která dokumentuje ne-
gativní dopady nefunkčností kontrolních systémů v Čechách a na Slovensku na 
efektivnost veřejného sektoru na příkladech veřejných zakázek a zabezpečování 
veřejných služeb.

7.1 Kontrola veřejných zakázek

Situaci v oblasti „kvality“ kontroly v rámci veřejných zakázek je možné demonstro-
vat na výsledcích studií, které byly provedeny s podporou české a slovenské poboč-
ky Transparency International,52 nebo realizovány v rámci zpracování kvalifi kač-
ních prací na VŠE. Předmětem těchto studií bylo zhodnocení účinnosti kontrolních 
systémů v oblasti veřejných zakázek. Konkrétně se analýzy zaměřily na analýzu 
reakcí veřejných zadavatelů na pochybení, která u nich zjistil Nejvyšší kontrolní 
úřad nebo dozorový orgán nad zákonem o veřejných zakázkách, tedy v České re-
publice Úřad pro ochranu hospodářské soutěže – ÚOHS a na Slovensku Úrad pre 
verejné obstarávanie (ÚVO).

52  Jedná se o výzkumy, které např. provedli J. Pavel, M. Beblavý a E. Sičáková-Beblavá.
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Údaje byly získávány prostřednictvím dotazování, kdy byl vzorek zadavatelů, 
u kterých bylo zjištěno pochybení při zadávání veřejných zakázek, požádán o po-
skytnutí dále uvedených informací:
1.  Proč došlo k porušení zákona o veřejných zakázkách?
2.  Byla v souvislosti s výše uvedeným porušením zákona určena zodpovědná oso-

ba, respektive skupina osob?
3.  Pokud ano, byly vyvozeny personální důsledky? Byla od této osoby, skupiny 

osob vymáhána částka, která byla předmětem sankce?
4.  Pokud nebyla určena zodpovědná osoba, proč k tomu nedošlo?
5.  Byla uskutečněna nějaká jiná opatření, aby se zamezilo výskytu podobných pří-

padů?

Otázka 3 byla modifi kována pro zadavatele, u kterých na pochybení upozornil 
Nejvyšší kontrolní úřad. Důvodem je fakt, že NKÚ neuděluje pokuty za porušení 
zákona, a tudíž nelze uvažovat o jejím přesunu na zodpovědnou osobu (regres).

Situace v České republice

Kontrola zadávání veřejných zakázek je v České republice prováděna hned několi-
ka organizacemi. Jak jsme naznačili, zaměříme se na dvě z nich – Nejvyšší kontrol-
ní úřad a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Z hlediska kompetencí, respektive 
reálných dopadů jejich kontrol, se oba značně odlišují.

NKÚ představuje nezávislý auditní orgán, jehož úkolem je prověřovat hospoda-
ření se státními prostředky (a tedy i zadávání veřejných zakázek na centrální úrov-
ni). Při zjištění nedostatků však NKÚ nemá pravomoce ukládat nápravná opatření 
nebo dokonce pokutovat „hříšníka“, ale může na porušení zákona „pouze“ upozor-
nit ve svém kontrolním závěru. Je potom toliko na kontrolovaných osobách či jejich 
nadřízených, jestli budou na kontrolní závěr reagovat a přijmou nápravná opatření.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je oproti NKÚ podstatně více speciali-
zovaný a zaměřuje se v kontrolní oblasti i na dodržování zákona o veřejných zakáz-
kách. Pokud zjistí jeho porušení a zároveň v té době již došlo k podpisu smlouvy, 
může uložit „hříšníkovi“ – zadavateli peněžitou pokutu. Na rozdíl od NKÚ je však 
jeho rozhodnutí soudně přezkoumatelné.

Jak již bylo uvedeno, jsou dopady zjištění porušení zákona o veřejných zakáz-
kách v případě NKÚ a ÚOHS odlišné. Zatímco reakce na zjištění NKÚ je více méně 
dobrovolná, u ÚOHS je zde „motivace“ ve formě udělené pokuty. Její výnos je pří-
jmem státního rozpočtu, a lze si tedy zároveň klást otázku, jaký má vlastně význam. 
Pokud je například pokutováno ministerstvo zemědělství, dojde zaplacením pokuty 
pouze k přesunu fi nančních prostředků z jedné kapitoly státního rozpočtu do druhé. 
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Aby tak nebyl tento systém pouze přesouváním fi nančních prostředků z jednoho 
šuplíku do druhého, je nutné zajistit fungování tzv. regresu. To v praxi znamená, 
že organizace, která je za porušení zákona o veřejných zakázkách pokutována, by 
měla identifi kovat zodpovědnou osobu, která ji škodu (pokutu) způsobila, a na ní 
ji následně vymáhat.53 Postižena by tak měla být konkrétní osoba, a nikoli daňový 
poplatník. Jen v tomto případě má udělování pokut nějaký smysl a může ovlivnit 
chování zadavatelů v budoucnu.

Podkladem pro výzkum efektivnosti kontrolního systému byla analýza nálezů 
Nejvyššího kontrolního úřadu a pokut udělených ÚOHS z období 2006 až 2008. Ve 
sledovaném období například ÚOHS udělil každý rok kolem 80 pokut a NKÚ našel 
pochybení v oblasti zadávání veřejných zakázek téměř v polovině kontrolních akcí.

V rámci provedeného výzkumu bylo osloveno 10 subjektů, u kterých zjistil po-
rušení zákona o veřejných zakázkách NKÚ, a 36 subjektů, které byly pro porušení 
zákona o veřejných zakázkách pokutovány ÚOHS, přičemž výše pokuty byla mi-
nimálně 50 000 Kč. Odpovědi na položené otázky, ač byly zaslány podle zákona 
o svobodném přístupu k informacím, však poskytlo pouze 7 subjektů z první sku-
piny (70 %) a 26 subjektů ze skupiny druhé (72 %). Zejména ve druhé skupině se 
objevilo několik subjektů, které splňují defi nici veřejného zadavatele, ale zároveň 
se necítí povinným subjektem podle zákona o svobodném přístupu k informacím. 
Typickým představitelem zde bylo několik obecných obchodních společností, které 
sice na žádost zareagovaly, avšak s odkazem na výše uvedené souvislosti neposkyt-
ly požadované informace.54

Z celkového počtu 26 subjektů, kterým byla uložena pokuta od ÚOHS a které 
odpověděly, pět uvedlo, že s rozhodnutím ÚOHS nesouhlasí a vedou nebo budou 
s ním vést soudní spor. Zbytek subjektů rozhodnutí ÚOHS akceptoval, respektive 
vůči němu nevede žádné soudní spory. Z těchto 21 organizací pouze 8 určilo zod-
povědnou osobu za porušení zákona o veřejných zakázkách. Ne vždy se jednalo 
o zaměstnance, v některých případech byla za porušení zákona zodpovědná externí 
fi rma, která pro zadavatele organizovala zadávací řízení. Náhrada škody v různých 
formách byla vymáhána v sedmi případech.

U organizací kontrolovaných NKÚ byla reakce podstatně menší. Ze sedmi ana-
lyzovaných případů pouze ve dvou byla určena zodpovědná osoba. Zadavatelé se 

53  Touto osobou může být buď zaměstnanec, nebo externí subjekt, který byl na realizaci zadáva-
cího řízení najat.

54  Defi nice pojmů „veřejný zadavatel“ v zákoně o veřejných zakázkách (č. 137/2006 Sb.) a „po-
vinný subjekt“ v zákoně o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.) není totožná, 
což vyvolává určité interpretační problémy zejména u právnických osob založených podle ob-
chodního zákoníku, které jsou vlastněny veřejným sektorem a nejsou určeny k podnikání na 
trhu.
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v tomto případě často odvolávali na to, že se závěrem NKÚ nesouhlasí a stále se 
domnívají, že nic neporušili. Nevidí tedy ani důvod určovat zodpovědnou osobu.

Vedle určení zodpovědné osoby je také důležité vědět, jaká opatření byla im-
plementována, aby k obdobné situaci v budoucnu nedošlo. Z celkem 21 případů 
pokutovaných ÚOHS to učinilo 9 subjektů a ze 7 případů NKÚ pouze 2. Nápravná 
opatření měla ve většině případů charakter nové vnitřní směrnice upravující zadá-
vání veřejných zakázek. Zaznamenány byly ale i případy změny organizačního řádu 
či pokynu ministra (tabulka 7.1).

Tab. 7.1  Shrnutí výsledků dotazování subjektů, které porušily zákon 
o veřejných zakázkách

Ukazatel
Organizace, u kterých 
pochybení zjistil NKÚ

Organizace, u kterých 
pochybení zjistil ÚOHS

Počet získaných informací 7 21 + (5*)

Určena zodpovědná osoba 2 8

% z obdržených odpovědí 28,5 38,1

Přijata nápravná opatření 2 9

% z obdržených odpovědí 28,5 42,9

Pokuta vymáhána nebo 
aplikována jiná sankce

– 7

% z obdržených odpovědí – 33,3

* Počet organizací, které napadly rozhodnutí ÚOHS.

Pramen: autor

Výsledky provedeného výzkumu ukazují, že kontrolní systém nefunguje dosta-
tečně efektivně. Pouze 36 % subjektů reaguje na zjištění kontrolních orgánů urče-
ním zodpovědné osoby a o trochu vyšší procento (39 %) přijímá nápravná opatření, 
která mají zabránit porušování zákona o veřejných zakázkách i v budoucnu. Vý-
sledky provedeného výzkumu jsou podstatně méně pozitivní, než ke kterým došel 
ÚOHS (2006).

Výsledky studie dále ukazují, že subjekty více reagují na kontroly ÚOHS (než na 
kontroly NKÚ), přičemž důvodem je zřejmě jejich spojení s fi nančními sankcemi. 
Obecně se však efektivnosti kontrol ÚOHS jeví jako poměrně nízké a institut regresu 
je používán velmi málo. Udělování pokut jednotlivým zadavatelům se tak bohužel 
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často stává pouze přehazováním peněz z jednoho prvku soustavy veřejných rozpočtů 
do druhého bez významnějších dopadů na fungování systému veřejných zakázek.

Situace na Slovensku

Sledované kontrolní orgány na Slovensku jsou Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) 
a Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). Z hlediska kompetencí, respektive reál-
ných dopadů jejich kontrol, se podobně jako v ČR značně odlišují.

NKÚ představuje nezávislý auditní orgán, jehož úkolem je prověřovat hospo-
daření s veřejnými prostředky (a tedy i zadávání veřejných zakázek). Při zjištění 
nedostatků však NKÚ nemá pravomoci ukládat nápravná opatření nebo dokonce 
pokutovat „hříšníka“, ale může na porušení zákona „pouze“ upozornit ve svém kon-
trolním závěru. Je potom pouze na kontrolovaných osobách či jejich nadřízených, 
jestli budou na kontrolní závěr reagovat a přijmou nápravná opatření.

ÚVO je oproti NKÚ podstatně více specializovaný a zaměřuje se v kontrolní 
oblasti právě na dodržování zákona o veřejných zakázkách. Pokud zjistí jeho po-
rušení a zároveň v té době již došlo k podpisu smlouvy, může uložit „hříšníkovi“ 
– zadavateli peněžitou pokutu. Na rozdíl od NKÚ je však jeho rozhodnutí soudně 
přezkoumatelné.

Podkladem pro výzkum efektivnosti kontrolního systému byla analýza nálezů 
Nejvyššího kontrolního úřadu a pokut udělených ÚVO z období 2005 až léto 2008. 
Přitom bylo zjištěno, že NKÚ identifi koval v rámci svých kontrolních akcí 46 pří-
padů porušení zákona o veřejných zakázkách a ÚVO udělil pokutu ve 48 případech. 
Počet subjektů, které zákon porušily, je však v obou případech menší, neboť v ně-
kterých případech bylo porušení zjištěno několikrát v rámci jedné organizace.

V rámci provedeného výzkumu bylo osloveno 33 subjektů, u kterých zjistil po-
rušení zákona o veřejných zakázkách NKÚ, a 29 subjektů, které byly pro porušení 
zákona o veřejných zakázkách pokutovány ÚVO. Odpovědi na položené otázky, 
ač byly zaslány podle zákona o svobodném přístupu k informacím, však poskytlo 
pouze 27 subjektů z první skupiny (82 %) a 18 subjektů ze skupiny druhé (62 %).

Z celkového počtu 45 subjektů, které na položené otázky odpověděly, pouze 
29 z nich (tedy 64,5 %) určilo konkrétní osobu, která byla v jejich organizaci za 
porušení zákona zodpovědná. Je zajímavé, že zodpovědná osoba byla určena ve 
více případech na základě kontrol NKÚ než na základě kontrol/pokut od ÚVO. 
V případě NKÚ se jednalo pouze o sedm organizací, které konkrétní zodpovědnou 
osobu neurčilo. Ty však svůj postoj buď vůbec nevysvětlily (3), nebo se odvolaly na 
námitku uplatněnou vůči NKÚ (2), či konstatovaly, že to po nich zákon nevyžaduje 
(1). V případě subjektů, u kterých bylo zjištěno porušení ÚVO, pouze tři uvedly, 
proč k určení zodpovědné osoby nepřistoupily. Důvodem byla v jednom případě 
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podaná žaloba proti rozhodnutí ÚVO, v druhém případě nesouhlas s jeho rozhod-
nutím a v třetím blíže nespecifi kované okolnosti.

V případě devíti subjektů, které určily zodpovědnou osobu, pouze v šesti přípa-
dech došlo k aplikaci regresu. V jednom případě nebyla prodloužena zodpovědné 
osobě smlouva, v jednom musel externí dodavatel poskytnout další služby zada-
vateli zdarma a ve čtyřech byla pokuta buď přímo uhrazena zodpovědnou osobou, 
nebo došlo ke krácení platu.

Vedle určení zodpovědné osoby je také důležité, jaká opatření byla provedena 
do budoucna. Celkem 24 subjektů uvedlo, že přijaly nějakou formu nápravných 
opatření. Ve většině případů se jednalo o vytvoření nové či úpravu stávající vnitřní 
směrnice. Dále je možné najít snahu o lepší proškolení pracovníků nebo organizační 
změnu (tabulka 7.2).

Tab. 7.2  Shrnutí výsledků dotazování subjektů, které porušily zákon 
o veřejných zakázkách

Organizace, u kterých 
pochybení zjistil NKÚ

Organizace, u kterých 
pochybení zjistil UVO

Počet oslovených organizací 33 29

Odpovědělo celkem 27 18

Odpovědělo (%) 81,8 62,1

Určena zodpovědná osoba 20 9

% z obdržených odpovědí 74,1 50,0

Přijata nápravná opatření 17 7

% z obdržených odpovědí 63,0 38,9

Pokuta vymáhána nebo 
aplikována jiná sankce

– 6

% z obdržených odpovědí – 20,7

Pramen: autor

Výsledky provedeného výzkumu obdobně jako v ČR ukazují, že kontrolní sys-
tém nefunguje dostatečně efektivně. Pouze 64 % subjektů reaguje na zjištění kon-
trolních orgánů určením zodpovědné osoby a ještě menší procento (53 %) přijímá 
nápravná opatření, která mají zabránit porušování zákona o veřejných zakázkách 
i v budoucnu.


