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PŘEDMLUVA 

V rámci svých protikorupčních aktivit se Oživení tématu veřejných

zakázek věnuje dlouhodobě, jelikož veřejné zakázky svým

charakterem představují korupčně velmi exponovanou oblast a řada

kauz potvrzuje, že jsou veřejné zakázky častým předmětem

korupčních transakcí. Naše činnosti zahrnují monitoring

problematických veřejných zakázek státu či místních samospráv,

analýzy transparentnosti a kvality systémů veřejných zakázek

včetně protikorupčního poradenství v dané oblasti. V zájmu zvýšení

praktické transparentnosti zakázek a možnosti veřejné kontroly

Oživení v r. 2012 spustilo a provozuje portál

www.vsechnyzakazky.cz. Zvláštní pozornost jsme také věnovali

účasti na legislativním procesu novelizace klíčového zákona

č. 137/2006 Sb. v roce 2011.

Tato analýza má ambice blíže se podívat na činnost orgánů, které

mají v kompetenci výkon politiky zadávání veřejných zakázek v ČR.

Cílem analýzy je identifikovat případné mezery v jejich funkcích

i implementaci zákonných a podzákonných předpisů a formulovat

adekvátní doporučení pro zlepšení jejich výkonu a funkce. Analýza

navazuje na předcházející studie z dílny Oživení na téma veřejných

zakázek: Transparentnost systému veřejných zakázek v ČR (2011),

Otevřenost zadávacích řízení v ČR (2011), Víc než zákon o veřejných

zakázkách: hospodárnost, transparentnost a odpovědnost ve

veřejných nákupech (2012) a tematicky tak uzavírá naše zjištění

o nutných reformních krocích v celkové politice veřejných zakázek,

jejíž změny byly započaty v roce 2010.

Analýza vznikla za úzké spolupráce s partnerskou organizací

Transparency International Slovensko, která, v rámci našeho

společného projektu Zlepšování systémů veřejných zakázek v ČR

a SR za finanční podpory Siemens Integrity Initiative, zpracovala

obdobným způsobem situaci ve Slovenské republice.  Z výsledků

obou studií bude taktéž zpracována komparace ČR a SR, která spolu

s dalšími publikacemi bude prezentována na společné konferenci

v září 2013.   

Předkládaná analýza se skládá ze sedmi kapitol. Nejprve se

věnujeme celkovému institucionálnímu uspořádání odpovědných

orgánů (Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Úřadu pro ochranu

hospodářské soutěže), v dalších kapitolách se detailněji zaměřujeme

na přezkumnou a dohledovou činnost Úřadu pro ochranu

hospodářské soutěže a v závěru analýzy přinášíme zjištění

o metodickém vedení státních orgánů v oblasti veřejných zakázek

a o celkovém názoru respondentů na kvalitu práce Úřadu pro

ochranu hospodářské soutěže.

Každá kapitola obsahuje úvodní část s požadovanými standardy

Evropské unie a komparací řešení v rámci členských států EU, dále

přinášíme popis a analýzu řešení aplikovaného v ČR a navržené

doporučení v souvislosti s dobrou zahraniční praxí. Samotná analýza

byla zpracována na základě (i) analýzy dokumentů (zákonů,

vyhlášek, případně interních předpisů a různých strategických

dokumentů), (ii) sekundární analýzy dat (údaje a statistiky

z výročních zprávy ÚOHS, odpovědi na žádosti o informace), (iii)

vlastního dotazníkového šetření mezi 200 největšími dodavateli

a zadavateli zakázek v ČR.

V rámci spolupráce s partnerem Transparency International

Slovensko jsme od autorek paralelní slovenské studie k tomuto

tématu převzali úvody ke kapitolám 1–6.          
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1  INSTITUCIONÁLNÍ UKOTVENÍ
ORGÁNŮ POVĚŘENÝCH AGENDOU
VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

V první kapitole se věnujeme analýze institucionálního ukotvení

veřejných orgánů, které jsou pověřeny agendou veřejného zadávání,

tj. Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR) a Úřadu pro ochranu

hospodářské soutěže (ÚOHS). V první části se věnujeme

požadavkům Evropské unie (EU) v této oblasti, zvláště se

zaměřením na problematiku nezávislosti přezkumu a dohledu při

zadávání veřejných zakázek. V další části popisujeme různé

organizační modely aplikované v jednotlivých členských zemích EU

za účelem naplnění standardu EU. Následuje kapitola o situaci v ČR

jak z hlediska legislativy, tak praktického výkonu jednotlivých funkcí,

ve které předkládáme také základní data o personální a rozpočtové

kondici ÚOHS. Naše zjištění dále doplňujeme případovou studií

profilů vedení ÚOHS a závěrem předkládáme několik doporučení pro

zlepšení stávající praxe.  

1.1 POŽADAVKY EU NA INSTITUCIONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ

REGULACE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A NĚKOLIK

POZNÁMEK K NEZÁVISLOSTI DOHLEDU A PŘEZKUMU

Členské státy se při vstupu do EU zavázaly, že vytvoří bezpečný

a efektivní systém veřejných zakázek. Kromě transpozice směrnic 

do národních legislativ se zaručily, že vytvoří dostatečnou

administrativní kapacitu1, která bude implementovat legislativu,

účinně kontrolovat zadávání veřejných zakázek a plnit další úlohy

vyplývající z relevantních směrnic2 a Evropské smlouvy. Tyto úlohy

zahrnují vytvoření institucí a mechanismů potřebných pro přezkum

postupů při zadávání veřejných zakázek (OECD, 207, str. 35).

Směrnice EU ponechávají poměrně velkou volnost, pokud jde

o nastavení institucionálního rámce a vytvoření kapacit pro orgány

působící v oblasti podpory veřejného zadávání, tak jak to uvádí

článek 81 směrnice 18/2004, který hovoří o monitorovacích

mechanismech.

Požadavky na instituce pověřené agendou veřejného zadávání se

vážněji nezabývají ani rozsudky Evropského soudního dvora (ESD).

Zatím se této otázce věnovaly v kontextu přezkumu zadávání

veřejných zakázek, což blíže rozebíráme v kapitole 2.

Monitorovací mechanismy
V souladu se směrnicí Rady 89/665/EHS z 21. prosince 1989 
o koordinaci zákonů, jiných právních předpisů a správních opatření
týkajících se uplatňování postupů přezkumu v rámci veřejného
zadávání prací, dodávek a služeb (1) členské státy zajistí vykonání
této směrnice pomocí účinných, dostupných a transparentních
mechanismů. Pro tento účel mohou kromě jiného jmenovat nebo
zřídit nezávislý orgán. 

Kromě EU se problematice regulace veřejných zakázek věnuje také

OECD. Vzhledem ke svému charakteru a kompetencím OECD spíše

definuje vstupní standardy, formuluje nové trendy a diskutuje

o jejich přidané hodnotě. Doporučení OECD v oblasti postavení

regulátorů všeobecně směřují k budování nezávislých

a transparentních institucí se zabudovanými mechanismy

odpovědnosti za rozhodnutí (OECD, 2005). Přitom je zdůrazňováno,

že vytváření nezávislých institucí je dynamický proces a neexistuje

jednotný standard. Proto si jednotlivé státy musí vytvářet takové

systémy, které reflektují jejich právní a soudní systém, jakožto

i politickou, administrativní a právní kulturu. 

Nezávislost instituce lze všeobecně vnímat ve třech rovinách:

•   nezávislost na politických reprezentantech. To znamená, že

regulační autorita se neřídí pokyny nadřízeného orgánu, jde o tzv.

politickou nezávislost3.

•  nezávislost vůči podnikatelům. Tím se myslí neutralita,

nestrannost a přijímání rozhodnutí nezávisle na zájmech

zúčastněných stran, lze hovořit o tzv. funkční nezávislost4.

•  finanční nezávislost.

Nezávislost na politicích přitom nelze vnímat jako absolutní. Převládá

názor5, že přes politický proces by se měla přijímat pravidla, ale jejich

implementace a aplikace v konkrétních případech by měly být

ponechány technokratům, odborníkům. V regulaci veřejných zakázek

je možné oddělit politickou agendu od agendy odborné. Tedy

oddělení funkcí, které spadají pod politické rozhodování (např. politika

veřejných zakázek, tvorba legislativy, investiční politika), od ostatních

funkcí, které vyžadují profesionální výkon (např. kontrola výhodnosti

investic, postupu výběru dodavatele podle pravidel). Zvláště citlivou

otázkou může být výkon přezkumu zadání veřejných zakázek a jejich

kontroly, který by měl být nestranný a oddělený od politického vlivu.

Taková rozhodnutí se přímo dotýkají podnikatelských subjektů,

přičemž vliv podnikatelského sektoru na politickou sféru není možno

ignorovat. Proto bez zajištění politické nezávislosti regulátora je

poměrně problematické zabezpečit také funkční nezávislost.

1    Podle OECD (2007) je nutné administrativní kapacitu chápat v širším pojetí, nikoli jen jako kapacitu na centrální úrovni, ale také jako kapacitu akumulovanou, která je vytvořena na
podporu veřejného zadávání. Zahrnuje vícero aktérů včetně soukromého sektoru, který zabezpečuje některé, zejména doplňkové, funkce, např. profesionalizaci ve veřejné správě. 

2    Konkrétně se jedná o smlouvy upravující postupy přezkoumávání zadávání veřejných zakázek, tzv. revizní směrnice, a to směrnice 89/655/EHS, dále směrnice 92/13/EHS a jejich
doplnění ve formě směrnice 2007/66/EC.

3    Podle OECD (2011) „je nezávislost schopnost samostatných subjektů učinit individuální regulační rozhodnutí s jistotou, že do jeho přijetí nebude zapojena žádná exekutivní složka ani
nebude mít na rozhodnutí vliv“.

4    Blíže např. Handrlica (2003).
5    Blíže např. OECD (2005).
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Podle Zemanovičové (2012) pro nezávislé instituce všeobecně platí,

že vznikají na základě zákona, jsou odůvodněny garancí některých,

pro společnost důležitých hodnot, nejsou součástí přímé

hierarchické státní správy a nejsou vázány pokyny vlády nebo

ministerstev. Takové instituce jsou řízeny kolektivními

rozhodovacími orgány, jejichž členové jsou jmenováni na pevně

určené funkční období, jejich odvolání je možné jen ve vymezených

důvodech a jejich rozhodnutí podléhají soudnímu přezkumu.  Je

možno říci, že právě oblast veřejných zakázek spadá do tohoto

rámce.

V tomto duchu také evropská směrnice6, stejně jako diskuse

o návrhu směrnice nové hovoří o možnosti vytvořit pro kontrolu

a přezkum veřejných zakázek nezávislou instituci.

Nezávislost instituce musí mít zákonný rámec, ve kterém jsou

stanoveny kompetence, pravomoci, systém jmenování a odvolávání

vedoucího instituce, resp. jeho managementu, délka mandátu,

možnosti opakovaného mandátu, financování, případně také

stanovení potřebné kvalifikace, jakož i dalších podmínek, které musí

vedoucí a členové kolektivního orgánu splňovat. Vytvoření

adekvátního právního rámce je základním, nikoli však jediným

předpokladem pro zajištění funkční a politické nezávislosti takové

instituce.          

Nezávislost by měla být zároveň vyvážena zodpovídáním se dané

instituci (accountability), tedy nastavením určitého systému brzd

a protiváh.7 Jedná se o práci s informacemi, například zveřejňování

všech rozhodnutí a jejich odůvodnění. Vedení takové důležité

instituce, jakou je regulátor veřejného zadávání, by mělo pravidelně

podávat zprávu o své činnosti nejen vládě a parlament, ale také

veřejnosti, v níž by se vysvětlilo, jaké systémové změny ve veřejných

zakázkách byly učiněny, jaká opatření na zvýšení transparentnosti

a prevence korupce byla přijata a implementována.   

Dalším podstatným prvkem nezávislosti jsou kolektivní rozhodovací

orgány, kde je důležité věnovat pozornost způsobu jmenování jejich

členů. Uvedené vychází z předpokladu, že více členů je mnohem

těžší ovlivnit ve prospěch politických nebo podnikatelských zájmů.

Podle Nicolaidese (OECD, 2005, str. 12) je na izolaci instituce od

externích tlaků vhodnější kolektivní orgán než individuální řízení.

Také komparace se zahraničím8 naznačují, že přezkumné orgány pro

veřejné zadávání mají zpravidla soudní charakter nebo to jsou

orgány s posílenými prvky nezávislosti.9

Kvalitu výkonu regulátora ovlivňují také potřebné finanční zdroje

(např. na získání a stabilizování odborně zdatných pracovníků,

budování analytických kapacit, zabezpečení kvalitních databází

a odborných stanovisek). Proto finanční nezávislost vytváří

předpoklady pro finanční stabilitu a rozvoj dalších prvků odbornosti

a nezávislosti regulátora. Regulační instituce jsou obvykle

financovány z veřejných rozpočtů, poplatků nebo příspěvků

regulovaných subjektů.10 Pokud jsou stanovena pravidla pro výši

rozpočtu, např. navázání na určitý definovaný makroparametr,

posiluje se tímto finanční nezávislost instituce, jejíž výkon nemusí

být natolik ovlivněn např. značnou redukcí rozpočtu.     

Kromě formálního rámce jsou důležité také neformální vazby

a vztahy. Tedy nejen jak je instituce formována a řízena, ale také jak

s garantovanou nezávislostí reálně nakládá. Skutečná nezávislost

instituce je silně ovlivněna schopností vedení instituce využívat

dané garance. Tady sehrává důležitou roli vedení instituce –

neformální autorita, odhodlání a manažerské schopnosti vedoucího

atp. Uvedené se může projevit například v tom, zda vedoucí vysílá

jasný signál, že politické a podnikatelské vlivy na rozhodovací

činnost jsou neakceptovatelné. Proto by měla být vedoucím takové

instituce pověřena osoba, jejíž integrita a dosavadní kariéra jsou

zárukou, že ustojí případné tlaky politických nebo podnikatelských

zájmových skupin. 

1.2 KOMPARATIVNÍ POHLED NA ŘEŠENÍ APLIKOVANÉ 

V ZEMÍCH EU

Jednotlivé státy EU se liší v tom, přes které instituce stát

zabezpečuje úlohy spojené s výkonem politiky veřejných zakázek,

jaké mají dané instituce kompetence a jakými zdroji disponují. Taktéž

panují rozdílné přístupy ve jmenování vedení do takových institucí

a způsobech koncentrace svěřených úkolů v oblasti veřejného

zadávání. Způsoby řešení přibližujeme v následující části.   

6    Směrnice č. 18/2004.
7    Blíže např. OECD (2005).
8    Blíže kap. 2.
9    Blíže např. OECD (2007).
10  Např. v Maďarsku a Polsku dostávají dodatečný příjem z poplatků a garancí, které si hradí za přezkum rozhodnutí (OECD, 2007). 



Modely institucionální organizace podle míry 

koncentrace funkcí

Předtím než si představíme jednotlivé modely podle míry koncentrace

funkcí, je vhodné nejprve popsat diapazon úloh vykonávaných v rámci

podpory systému veřejných zakázek v jednotlivých zemích EU.  

Úlohy ve veřejném zadávání jsou podle OECD (2007) následující:

•   Základní funkce:

•  příprava veřejných politik a legislativní funkce (rozvoj

základních politik veřejných nákupů, resp. zakázek, nastavení

legislativního rámce atp.),

•  příprava sekundární regulace (zajištění zdárné implementace

pomocí metodik, technických, soutěžních, projektových

a smluvních standardů, modelových vzorů, technických

specifikací atp.),

•  mezinárodní koordinace (odpovědnost za plnění mezinárodních

závazků v oblasti veřejného zadávání, kontakt s orgány EU,

případně dalšími relevantními mezinárodními aktéry),

•  monitorovací a kontrolní funkce (např. přezkum dodržování

soutěžních pravidel, vyhodnocování fungování systému – sběr

dat a tvorba statistik, vyhodnocování trhu s veřejnými

zakázkami, efektivnosti soutěží o zakázky, konzultace

a odsouhlasení zvláštních zadávacích postupů, vedení „black

listů“ nezpůsobilých dodavatelů).

•   Doplňkové funkce představují ty aktivity, které přímo nesouvisí

s plněním povinností vyplývajících z evropských směrnic, ale jsou

důležité pro fungování celého systému veřejných zakázek.

Zahrnují především:

•  poradní funkce (podpora pro zadavatele např. ve formě help-

desk, poskytování metodických usměrnění apod.). Příkladem

může být Holandsko, kde působí vládní agentura PIANO v rámci

ministerstva hospodářství, jejímž cílem je pomáhat

zadavatelům profesionalizovat proces veřejného zadávání

(poskytování informací o veřejných zakázkách, zodpovídání

dotazů, organizace konferencí nebo seminářů),

•  publikační a informační funkce (např. správa informačních

systémů a databází o veřejných zakázkách),

•  profesionalizaci a posilování kapacit zadavatelů (organizace

školicích a tréninkových programů pro zadavatele, vzdělávání

na univerzitách, v soukromém sektoru, výzkumné programy

v oblasti veřejných zakázek apod.),

•  funkce zaměřené na rozvoj a koordinaci veřejného zadávání

(např. centrální nákupy, PPP11 projekty, elektronizace zadávání

veřejných zakázek, rozvoj inovativních zadávacích technik). 

•   Další související úlohy:

•  přezkum a opatření pro nápravu,12 které jsou někdy

v kompetenci centrální instituce pro veřejné zakázky. Při této

funkci může jít o13:

•  mimosoudní řešení sporů mezi zadavateli a dodavateli,

•  iniciování soudního přezkumu v případě porušení pravidel,

•  příprava pravidel pro arbitráž,

•  ukládání sankcí zadavatelům, kteří porušili soutěžní pravidla.

V některých zemích většinu funkcí s veřejným zadáváním zajišťuje

jedna centrální veřejná instituce, v jiných zemích jsou funkce

rozdělené mezi vícero centrálních institucí, v jiných zase zajištění

výše uvedených funkcí chybí.14

Podle EK (2012) většina členských zemí vytvořila speciální instituci,

která zajišťuje funkce veřejného zadávání vyžadované směrnicemi

EU. Pouze 4 země svěřily zajištění těchto funkcí do kompetencí

institucí, pro které je veřejné zadávání jen částí jejich agendy. 

Pokud jde o začlenění takových institucí v rámci struktury centrální

státní správy, v zemích EU15 jsou nejčastěji podřízeny resortu financí,

práce, regionálního rozvoje nebo přímo úřadu vlády či parlamentu.

Některé země začlenily část funkcí pod kompetence soutěžních

autorit, např. Dánsko, ČR a Švédsko. Nové členské země zpravidla

svěřily dohled a kontrolu nad veřejným zadáváním specializovaným

institucím.

Podle průzkumu OECD (2007) členské státy EU zajišťují základní

funkce ve veřejném zadávání na úrovni centrální státní správy.

Rozdíly panují v míře koncentrace. Podle toho, nakolik jsou relevantní

funkce organizačně zajištěny, můžeme hovořit o více modelech:

•   Model 1: centralizovaný model – většina funkcí veřejného

zadávání, zejména základních funkcí, je svěřena malému počtu

institucí.

•   Model 2: decentralizovaný model – funkce zajišťuje větší počet

institucí.

•   Model 3: polocentralizovaný model – funkce zajišťuje omezený

počet institucí na různých úrovních. 
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11  Tzv. public private parnership – spolupráce veřejného a soukromého sektoru.
12  Z angl. review and remedies.
13  Dle OECD (2007).
14  Dle OECD (2007).
15  Dle OECD (2007).



MODEL 1

Centralizovaný model

Většina zemí EU uplatňuje centralizované (Bulharsko, Kypr,

Estonsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Malta, Polsko, Rumunsko a SR)

nebo polocentralizované uspořádání institucí (ČR, Rakousko,

Německo, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Slovinsko, Švédsko,

Velká Británie).

Některé země mají funkce veřejného zadávání rozdělené mezi dvě

centrální instituce, např. v ČR mezi MMR a ÚOHS, v Itálii mezi

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (Úřad pro veřejné

práce) a CONSIP16. Uvedené řešení umožňuje oddělení institucí,

které přímo spadají pod vládu, od nezávislých institucí. Tvorba

veřejných politik náleží institucím bližším exekutivě, ostatní funkce

vykonává instituce s nezávislým statusem. V takovém případě

hovoříme o tzv. duální centralizaci. 

MODEL 2

Decentralizovaný model 

Tyto modely jsou uplatňovány např. v Portugalsku nebo Finsku.

Ve Finsku zajišťuje funkce veřejného zadávání několik institucí, např.

ministerstvo financí, ministerstvo obchodu a průmyslu, ministerstvo

zahraničních věcí, vládní výbor pro veřejné zakázky, poradní orgán

pro veřejné zakázky, kontrolní úřad, asociace místních a regionálních

orgánů nebo HAUS17.  

Obdobně v Portugalsku zajišťuje funkce veřejného zadávání více

institucí, ale plánuje se přechod na centralizovaný model.

MODEL 3

Polocentralizovaný model

Některé země (např. Rakousko, Německo, Irsko) svěřily část funkcí

(např. centrální nákupy, školení) do kompetencí mimovládních

institucí.

Modely podle institucionálního zajištění funkcí

Jednotlivé státy se liší také tím, jak institucionálně řeší zajištění

základních a doplňkových funkcí veřejného zadávání. 

Příprava politik a legislativní funkce jsou často svěřeny centrální

instituci (např. Velká Británie, Bulharsko, Rumunsko, Kypr). Často se

návrhy legislativy svěřují ministerstvům, resp. se tvoří ve spolupráci

s centrální institucí. V některých zemích je tvorba politik a legislativy

oddělená od centrální instituce (např. Litva, Lotyšsko, Estonsko,

Maďarsko, Švédsko, Itálie).

Pokud jde o funkce mezinárodní koordinace, většina zemí OECD

svěřuje tuto funkci centrálním institucím nebo institucím

odpovědným za tvorbu legislativy anebo si tuto funkci instituce dělí

mezi sebe (např. Estonsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Švédsko).     

Základní funkce – monitoring a kontrola – jsou v zemích EU

regulovány národní legislativou a povinnostmi vyplývajícími

z evropských směrnic. Ve většině zemí tyto funkce vykonává

centrální instituce pro veřejné zadávání. V mnohých zemích funguje

ex-ante kontrola veřejného zadávání, což znamená, že pověřená

instituce (zpravidla centrální) má právo předem odsouhlasit některá

rozhodnutí o postupu zadavatele nebo vydává stanoviska o souladu

takových postupů s právním rámcem (např. Francie, Maďarsko,

Polsko, Estonsko, SR). 

Rozsah poradních a podpůrných funkcí se v členských zemích EU liší,

zpravidla jsou svěřeny centrální instituci. Publikační a informační

funkce zajišťují většinou centrální instituce, některé informační

povinnosti plní přímo zadavatelé. Profesionalizace a posilování

kapacit jsou vykonávány, resp. koordinovány centrálními institucemi,

ale často jsou do nich zapojovány také další subjekty, například

univerzity a soukromé subjekty.

Rozvoj veřejného zadávání a koordinační funkce jsou v některých

případech zajišťovány z centra (např. Velká Británie), v některých

zemích tyto funkce vykonávají specializované instituce (např.

Švédsko).
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16  CONSIP je akciová společnost založená v r. 1997 jako nákupní agentura pro italskou veřejnou správu. Jedinými akcionářem je stát skrze ministerstvo hospodářství a financí (MEF)
http://www.eng.consip.it/on-line/en/Home/WhoWeAre.html. 

17  HUAS je instituce ze 60 % kontrolovaná státem, která organizuje tréninky v oblasti veřejného zadávání www.haus.fi. 



Modely podle právního rámce regulace veřejného zadávání

Jednotlivé státy používají různé právní úpravy. V některých

případech je regulace zajištěna pomocí všeobecných zákonů, např.

o organizaci státní správy, v jiných případech to může být

samostatným zákonem o veřejných zakázkách. V některých zemích

to řeší nařízením exekutivy (nařízení vlády nebo ministra, např. ve

Velké Británii Office for Government Commerce18). Toto rozlišení je

důležité, protože má vliv na postavení a kompetence dané instituce.

Pokud je zřízená nařízením exekutivy nebo jiným interním

předpisem, může být daná instituce více závislá na vládě a její

činnost je omezena pouze na daný resort nebo státní správu. Pokud

se její postavení stanovuje zákonem, který schvaluje parlament,

poskytuje právní rámec určitý předpoklad pro nezávislost a mnohem

širší působnost (např. na celý veřejný sektor včetně místních

samospráv). Zpravidla je potřebné posilnit prvky nezávislosti, pokud

jsou instituci svěřeny funkce přezkumu a kontroly zadávání

veřejných zakázek. 

Modely podle způsobu jmenování vedení centrální instituce

Členské státy EU většinou považují instituci regulující veřejné

zakázky za část státní správy, na kterou se vztahují všeobecná

pravidla pro jmenování, hodnocení a odvolávání jejích pracovníků.

V jednotlivých zemích se však vyvinulo vícero přístupů ve způsobu

výběru a způsobu jmenování vedení takových úřadu.

MODEL 1

Výběr a jmenování vedení instituce činí příslušný ministr (např.

Bulharsko, Estonsko, Lotyšsko, Francie, Rakousko). Zodpovědnost za

veřejné zadávání v daných zemích zpravidla spadá do kompetence

ministerstva financí, hospodářství nebo práce.

MODEL 2

Výběr a jmenování je v kompetenci vlády nebo parlamentu (např. ČR,

SR, Polsko, Rumunsko).

Polsko má podrobně upraven postup obsazování postu předsedy

úřadu pro veřejné zakázky.19 Předseda je jmenován z kandidátů, kteří

jsou vybráni v otevřeném výběrovém řízení. O post předsedy se

mohou ucházet jen kandidáti s univerzitním vzděláním, minimální

6letou praxí, z toho minimálně 3letou manažerskou praxí,

a znalostmi v oblasti veřejného zadávání. Zároveň je podrobně

stanoven postup pro výběrové řízení a povinnost zveřejňovat

relevantní informace. 

Modely podle typu rozhodovacího orgánu 

V rámci příslušných institucí hlavní rozhodnutí přijímají buď k tomu

pověření jednotlivci, nebo kolektivní orgány. Kolektivní orgány (rady,

komise) zřídili např. v Maďarsku, Itálii, Švédsku, Slovinsku a Norsku.

•   V Maďarsku působí Rada pro veřejné zakázky (Public Procurement

Council). Jde o samostatný subjekt, podřízený pouze parlamentu.

Nejvyšší představitel dané instituce a jeho zástupce jsou voleni

členy rady.

•   V Itálii existuje Autorita pro veřejné práce (Public Works

Authority), jejíž nejvyšší představitel a další 4 členové jsou

jmenováni parlamentem.

•   Ve Švédsku působí Národní rada pro veřejné zakázky (National

Board for Public Procurement), jejíž 8 členů jmenuje vláda na

návrh různých aktérů (např. zadavatelů a dodavatelů).

•   Slovinsko vytvořilo Národní přezkumnou komisi (National Review

Commission) ve smyslu zákona o kontrole veřejných zakázek. Tato

komise se zabývá veřejnými zakázkami a rozhoduje o případném

přezkumu. Členové jsou jmenováni parlamentem.

•   V Norsku byla zřízena Rada pro stížnosti v oblasti veřejného

zadávání (Public Procurement Complaint Board) jako nezávislý

poradní orgán složený z právníků. Přestože rozhodnutí Rady

nejsou právně závazná, díky jejich vysoké odborné kvalitě jsou ve

všech případech akceptována.

•   Kolektivní orgány mohou plnit také konzultační úlohu, např.

v Polsku funguje Rada pro veřejné zakázky (Public Procurement

Council), která je poradním orgánem předsedy Úřadu pro veřejné

zakázky. Rada je tvořena 10–15 členy, které jmenuje premiér,

přitom návrhy na členy předkládá parlament, místní samosprávy,

sdružení podnikatelů. Rada se vyjadřuje k důležitým otázkám

veřejného zadávání normativním aktem – vydává stanoviska

k fungování systému veřejných zakázek, stanovuje etické principy

ve veřejném zadávání apod.   

1.3 ČESKÁ REPUBLIKA

V této části studie se blíže věnujeme situaci v České republice.

Předně se zaměřujeme na legislativní rámec pro organizaci

veřejného zadávání a dále se úžeji soustřeďujeme na dohledovou

praxi při zadávání veřejných zakázek a předkládáme vybraná data

k tomuto tématu. Uvádíme i výsledky případové studie, která se

věnuje analýze kariérní typologie vedení Úřadu pro ochranu

hospodářské soutěže (ÚOHS). 
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18  Nezávislý úřad pro podporu a dohled nad veřejnými nákupy a zakázkami britské vlády, do poloviny roku 2010 náleželo OGC pod britské ministerstvo financí (HM Treasury), 
v současné době spadá pod kabinet vlády, je součástí Skupiny pro hospodárnost a reformu (ERG). 

19  Článek 153 zákona o veřejných zakázkách. Blíže http://www.uzp.gov.pl/. 



1.3.1 Legislativní rámec

Na úvod je potřebné zmínit, že organizace veřejného zadávání v ČR

je rozdělena mezi Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) a Úřad

pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). MMR je standardní

součástí výkonné moci, zatímco ÚOHS je zvláštním dohledovým

orgánem pro ochranu hospodářské soutěže (resp. veřejného

zadávání) s požadavky na nezávislost a nestrannost v rozhodování.

Proto se v analýze detailněji věnujeme podmínkám fungování ÚOHS.

Funkce Ministerstva pro místní rozvoj ČR

V obecném vymezení je MMR mimo jiné ústředním orgánem státní

správy ve věcech investiční politiky. MMR bylo zřízeno s účinností od

1. listopadu 1996, jeho působnost je vymezena v zákoně č. 2/1969

Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy

České republiky20. V této souvislosti je pověřeno tvorbou

legislativního rámce pro veřejné zadávání, tj. zákonem o veřejných

zakázkách a koncesním zákonem, včetně tvorby podzákonných

prováděcích předpisů (vyhlášek).

V užším vymezení MMR plní funkce a úkoly vyplývající ze ZVZ,

konkrétně:

•   správa informačního systému o veřejných zakázkách (Věstník

veřejných zakázek, seznam kvalifikovaných dodavatelů, seznam

systémů certifikovaných dodavatelů, statistické výstupy

o veřejných zakázkách, rejstřík osob se zákazem plnění veřejných

zakázek, seznam hodnotitelů),

•   vzdělávání zadavatelů v aplikaci zákona a nákupních

dovednostech,

•   zpracovávání oponentních vyjádření k významným zakázkám

státu (nad 300 mil. Kč). 21

Další úkoly vyplývají z usnesení vlády ČR. Za zmínku stojí především:

•   elektronizace veřejného zadávání v intencích Strategie

elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 

až 201522. Hlavní aktivitou je realizace projektu NIPEZ (Národní

infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek)

a spuštění elektronických tržišť,23  

•   správa resortního systému centralizovaného zadávání veřejných

zakázek ústředních orgánů státní správy.24 Systém byl spuštěn 

1. července 2012.

Funkce Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 

Postavení a funkce ÚOHS jsou obecně vymezeny v tzv.

kompetenčním zákoně25 a dále ve zvláštním zákoně o ÚOHS.26 Na

jejich základě je ÚOHS ústředním orgánem státní správy, který

vykonává více pověřených agend: ochranu hospodářské soutěže,

regulaci veřejné podpory, výkonu dohledu při zadávání veřejných

zakázek. V čele Úřadu stojí předseda se třemi místopředsedy,

předseda je na návrh vlády jmenován prezidentem na dobu 6 let. 

Úžeji je činnost úřadu vymezena v zákonu o veřejných zakázkách

(obdobně v koncesním zákonu),27 podle kterého úřad vykonává

dohled nad postupem zadavatelů pomocí následujících úkonů:

•   vydává předběžná opatření,

•   rozhoduje o tom, zda zadavatel postupoval podle zákona,

•   ukládá nápravná opatření,

•   kontroluje úkony zadavatele při zadávání zakázek,

•   projednává správní delikty a ukládá sankce.     

Jmenování a odvolání vedení UOHS

Podmínky pro jmenování a odvolávání jsou upraveny v zákoně

o působnosti ÚOHS. Úřad vede předseda, kterého jmenuje na návrh

vlády prezident republiky. Detailněji není výběr předsedy v zákoně

stanoven. 

Funkční období předsedy je 6 let a nikdo nemůže být jmenován do

této funkce na více než dvě funkční období. Ve vedení úřadu jsou

vedle předsedy 3 místopředsedové, kteří jsou jmenováni

a odvoláváni předsedou. Ten taktéž určuje jejich pořadí

v zastupování a ukládá jim úkoly. 

Předseda Úřadu může být odvolán ze své funkce prezidentem na

návrh vlády nebo se může své funkce vzdát. Předsedu Úřadu lze

odvolat z funkce, jen pokud nevykovává svoji funkci po dobu delší

než 6 měsíců, narušuje závažným způsobem důstojnost své funkce

nebo narušuje nezávislost a nestrannost Úřadu. 

Funkce předsedy Úřadu je ukončena:

(i)     odvoláním z funkce nebo vzdáním se funkce,

(ii)    uplynutím funkčního období,

(iii)  pokud byl předseda zbaven způsobilosti k právním úkonům,

nebo byla tato způsobilost omezena.

(iv)   pokud byl předseda odsouzen pro úmyslný trestný čin.
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20  Viz § 14 zákona.
21  § 156, odst. 3 ZVZ s účinností od 1. 1. 2014.
22  Strategie schválená usnesením vlády č. 5 ze dne 5. ledna 2011.
23  Od 1. července 2012 je jejich používání povinné pro ústřední orgány státní správy. V současné době je 5 provozovatelů elektronických tržišť.
24  Usnesení vlády č. 563/2011 ze dne 20. července 2011.
25  Podle §2, odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.
26  Zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, konkrétně podle § 2, písm. b) vykonává dohled při zadávání veřejných zakázek.
27  § 112–123 ZVZ, zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení.



Kvalifikační požadavky na vedení ÚOHS

Kvalifikační požadavky na předsedu a místopředsedy ve smyslu

odbornosti zkušenosti nebo integrity nejsou v právních předpisech

uvedeny. Jedinou zákonnou podmínkou pro funkci předsedy je 

v tomto směru neslučitelnost s členstvím v politické straně nebo

hnutí.28 

Pravomoci vedení ÚOHS

Pravomoci předsedy a jeho místopředsedů nejsou zákonem

o působnosti ÚOHS blíže specifikovány. Podle tohoto zákona v čele

ÚOHS je předseda, který jmenuje své 3 místopředsedy a stanovuje

jejich pořadí v jeho zastupování a deleguje na ně úkoly. Některé

pravomoci předsedy plynou i z jiných právních předpisů, např. zákona

č. 500/2004, správního řádu, např. podle §152, odst. 3 předseda

ÚOHS jmenuje členy rozkladové komise.

Způsob řízení ÚOHS je založen na monokratickém principu. V čele

úřadu stojí pouze jeden představitel, který dále manažersky řídí

celou organizaci (stanovuje kompetence svých podřízených,

personální politiku úřadu, rozhoduje v případě podaných rozkladů

proti prvoinstančnímu rozhodnutí úřadu atd.). Výhodu

monokratického řízení lze spatřovat v jeho jednoduchosti

a efektivnosti fungování úřadu. Na druhou stranu tento způsob

řízení klade vysoké nároky na osobu předsedy úřadu, na jeho

nestrannost, vysokou kvalifikovanost a manažerské dovednosti. 

Předseda, stejně jako zaměstnanci, musí jednat podle etického

kodexu zaměstnanců ÚOHS, který reguluje střet zájmů, vymezuje

zneužití úředního postavení, upravuje přijímání darů, omezuje

politickou činnost, stanovuje oznamování nepřípustné činnosti atd. 

1.3.2 Praxe ÚOHS: kapacity, rozpočet a vedení

V rámci analýzy podmínek pro dohledovou praxi ÚOHS jsme se

zaměřili na rozpočtové a personální podmínky včetně analýzy

dosavadních předsedů, což jsou základní indikátory reflektující

akceschopnost Úřadu v souvislosti s jeho zákonnými pravomocemi.  

Způsob sestavování rozpočtu ÚOHS

Obdobně jako u jiných státních institucí, sestavování rozpočtu ÚOHS

se řídí rozpočtovými pravidly státu.29 ÚOHS jako správce kapitoly je

povinen předložit ministerstvu financí údaje potřebné pro vypracování

návrhu zákona o státním rozpočtu v termínu, rozsahu a struktuře,

které stanoví ministerstvo financí vyhláškou, jako podklad

k vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu. Návrh státního

rozpočtu schvaluje vláda a předkládá ke schválení Parlamentu ČR.

Tabulka 1

Výše rozpočtu ÚOHS

rok v tis. Kč meziroční změna

2012 146 516 5,5 %

2011 138 868 2,2 %

2010 135 838 –5,4 %

2009 143 619 1,2 %

2008 141 949 2,9 %

2007 137 952 2,8 %

2006 134 209 *

Pozn: Jedná se celkový rozpočet ÚOHS zajišťující mimo agendu dohledu nad zadáváním
veřejných zakázek také agendu hospodářské soutěže a veřejné podpory. 

Za sledované období rozpočet ÚOHS každoročně stoupal. Výjimku

tvoří propad o 5,4 % v r. 2010. K největšímu navýšení rozpočtu

došlo v r. 2012, kdy bylo nutno adekvátně reagovat na novelu ZVZ,

díky které došlo k podstatnému snížení limitů pro zakázky malého

rozsahu a nárůstu objemu zakázek, nad nimiž má ÚOHS ze zákona

vykonávat dohled.  

V letech 2010 až 2012 narostl počet zaměstnanců vykonávající

dohled nad veřejnými zakázkami více než dvojnásobně. Tento trend

odráží nárůst agendy dohledu nad veřejnými zakázkami daný

zvětšujícím se počtem návrhů na přezkum, podnětů a zejména

novelou ZVZ30. Díky podstatnému snížení limitů pro zakázky malého

rozsahu se značně zvýšil rozsah agendy.
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28  §1, odst. 4 zákona č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
29  Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů.
30  Č. 55/2012 Sb., účinná od 1. 4. 2012.

Tabulka 2

Počty zaměstnanců ÚOHS vs. velikost trhu VZ v ČR

rok zaměstnanci zadané VZ (n) VZ/1 objem zadaných objem VZ/1 
v agendě VZ (n) zaměstnance VZ celkem zaměstnance

2012 78 10 742 138 267 527 165 993 3 429 835 461

2011 46 8 632 188 227 942 589 071 4 955 273 675

2010 29 9 590 331 263 390 944 165 9 082 446 351

Pozn: Suma zadaných VZ podle ZVZ evidovaných ve Věstníku veřejných zakázek, vůči kterým ÚOHS vykonává agendu dohledu a kontroly.  



Vzhledem k navýšení personálu se významně snížil poměr zadaných

zakázek na 1 zaměstnance jak z hlediska počtu (z 331/2010 

na 138/2012 zakázek), tak objemu zadaných zakázek 

(z 9 mld. Kč/2010 na 3,4 mld. Kč/2012).    

1.3.3 Případová studie

Kariérní profily vedení ÚOHS aneb kdo řídí ÚOHS31

I. Teoretická východiska a metodologie výzkumu

Při obsazování řídicích pozic ve veřejném sektoru je možno využít více

přístupů, které se pohybují v rozmezí mezi formalizovaným výběrovým

řízením a přímým politickým rozhodnutím – výběrem (tzv. politická

nominace). Cílem formalizovaného výběrového řízení by mělo být

vyhledání odborně zdatného pracovníka, kterému se vytváří prostor

pro profesionální rozhodování, což se označuje pojmem neutrální

kompetentnost (Kaufman, 1956; Aberbach – Rockman, 1994). 

Z výzkumu v oblasti politicko-administrativních vztahů je však také

známo, že obsazování řídicích funkcí na vybrané pozice ve veřejném

sektoru na základě přímého rozhodnutí politiků namísto výběrového

řízení má někdy své opodstatnění ve vztahu s procesem tvorby

a implementace veřejných politik a není ojedinělé ani ve starších

demokraciích (Peters – Pierre, 2004; Page Wright, 1999).

Odůvodnění politických nominací ve státní správě souviselo

s vnášením určité flexibility do kariérních systémů státní služby.

V oblasti regulátorů se však preferují odborné nominace. V rámci

zavádění reforem New Public Management se tak řídicí funkce

začaly otevírat také odborníkům mimo prostředí úřadu. Kromě toho

se začalo měnit tradiční postavení politických stran a politiků, ze

kterých se v mnohých případech stali „manažeři a odborníci“

s vlastní vizí o změnách, které chtějí prosadit v daném rezortu (Katz

– Mair, 1995). Hledali proto jim blízké odborníky – kandidáty, kteří by

změny uskutečňovali, nemuseli mít stranické zkušenosti, avšak

názorově by se ztotožňovali s aktéry, kteří je do pozice nominovali.

V případě takových kandidátů hovoříme o responzivní

kompetentnosti (Aberbach – Rockman, 1994; Peters, 2010). 

Konečně existují také možnosti, že pozice, které jsou obsazovány na

základě politické nominace, budou zastávat kandidáti, které navrhla

politická strana jen z důvodu odměny za nějakou formu podpory,

tedy stranické patronace. Takoví kandidáti mohou být pouze

prostředníky politických stran a jejich zájmů bez odborného zázemí

pro daný post. Výsledkem tohoto typu jmenování je pouze

responzivní kandidát. 
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31  Autory případové studie jsou Darina Ondrušová a Emília Sičáková-Beblavá. 

Tabulka 3

Profesní a politické zkušenosti

Předseda Zkušenosti Politická Zkušenosti  
v administratívě zkušenost v soukromém sektoru

Ing. Josef Bednář 1996–1999 
místopředseda ÚHOS

Ing. Martin 2003–2005 zástupce ministra průmyslu  1992–1996 obchodní ředitel, Proxima
Pecina, MBA a obchodu; nerostné suroviny 1999 generální ředitel,  

2009–2010 ministr vnitra v úřednické vládě Hutní projekt, a. s.
2010 poslanec PČR  (ČSSD)

Ing. Petr Rafaj 2006 předseda dozorčí 1998–2002 místostarosta, Frýdek-Místek 1995–1998 ekonomický ředitel, 
rady Povodí Odry s.p. 1999–2006 předseda místní organizace ČSSD JEWA Export-Import s.r.o.
2006–2009 člen dozorčí rady 2000–2002 zastupitel Moravskoslezského kraje 1999–2009 člen představenstva, 
Letiště Praha a. s. 2002–2006 poslanec PČR (ČSSD) DISTEP a. s.

2006–2009 člen Rady města Frýdek-Místek

Místopředsedové

Mgr. Pavel Herman od r. 2005 zaměstnanec ÚOHS

Mgr. Kamil od 2000 zaměstnanec ÚOHS, od 2010 zastupitel, Kobylnice 
Rudolecký z toho od 2006 zástupce 

místopředsedy Sekce veřejné 
podpory 

JUDr. Eva Kubišová do 1995 vedoucí správního 
oddělení Magistrátu města Brno
od 1995 působí na ÚOHS, 
předsedkyně rozkladových komisí, 
ředitelka odboru II. st. rozhodování

Zdroj: Vlastní zpracování na základě zpráv z médií.



V předkládané studii se pokoušíme vyhodnotit, kterému z těchto

profilů – neutrální kompetentnosti, responzivní kompetentnosti

nebo responzivity – odpovídají nominace jednotlivých předsedů

a místopředsedů ÚOHS. Východiskem pro hodnocení kandidátů jsou

především jejich profesní a politické zkušenosti. Ty jsou v mnohých

ohledech různorodé: někteří předsedové působili jistý čas ve státní

správě, jiní přišli ze soukromého sektoru nebo komunální politiky.

Proto u každého kandidáta uvádíme jejich zkušenosti

z administrativy, soukromého sektoru a politiky.

V závěru studie uvádíme přehled s vyhodnocením kandidatur podle

výše uvedené typologie.

II. Výběr předsedů a místopředsedů ÚOHS

V následující tabulce uvádíme přehled profesních a politických

zkušeností předsedů a místopředsedů ÚOHS32. Ty blíže poukazují na

jejich dosavadní manažerské dovednosti a charakter jejich

odborných zkušeností v kontextu agendy veřejných zakázek.

III. Hlavní zjištění

Ze zákonného hlediska nejsou na post předsedy ÚOHS kladeny

žádné kvalifikační požadavky (blíže viz kap. 2.2.1) a výběr kandidáta

je předmětem výhradně politického rozhodnutí. Tento způsob

obsazování se jeví jako sporný zejména kvůli riziku prosazování

a sledování různých politických zájmů. Za celou dobu fungování

ÚOHS přitom nebylo pro výběr předsedy použito výběrové řízení. 

Při výběru předsedy ÚOHS se neaplikuje jednotný přístup, první

předseda byl z prostředí úřadu, vůči výběru jeho nástupce existovaly

věcné námitky vzhledem k jeho dosavadnímu působení jako

lobbisty.33 Výběr současného předsedy byl, zdá se, alespoň

částečně, předmětem politické dohody34. Výběr předsedy však nebyl

nikdy předmětem politických sporů. 
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32  Vzhledem k charakteru ÚOHS jako soutěžní autority, zahrnujeme ve studii pouze místopředsedy, kteří měli v gesci veřejné zakázky. V období 2008–2009 byla agenda veřejných
zakázek bez místopředsedy, proto do seznamu zahrnujeme i Mgr. Pavla Hermana – ředitele sekce veřejných zakázek v daném období. 

33  Viz ČTK 29. 8. 2005.
34  Viz ČTK. 

Tabulka 4

Výměny ve funkci předsedy a místopředsedy ÚOHS

Předseda Funkční období Způsob odchodu Místopředseda Funkční období Způsob odchodu 

Josef Bednář 1999–2005 ukončení funkčního *** *** ***
období

Martin Pecina 2005–2009 odstoupení z důvodu Jindřiška Koblihová 2007–2008 ***
jmenování do úřednické Pavel Herman 2008–2009 po ukončení funkce
vlády (ředitel sekce VZ) poradce předsedy

ve věci veřejných
zakázek

Petr Rafaj 2009–doposud Kamil Rudolecký 2009–2011 odvolán předsedou 
Eva Kubišová 2011– doposud

Zdroj: Vlastní zpracování na základě zpráv z médií.

Všichni dosavadní předsedová mají podobný profil.  

Tabulka 5

Přehled profilů kandidátů na ÚOHS

předseda ÚOHS místopředseda ÚOHS

kariérní úředník / neutrální kompetence 1 4

soukromý sektor / neutrální kompetence

soukromý sektor / responzivní kompetence 1

politický úředník / responzivní kompetence

kariérní politik / responzivní kompetence

politická funkce administrativního charakteru / responzivita

politik na lokální úrovni / responzivita 1



Profily jednotlivých předsedů jsou velmi rozdílné. Zatímco první

předseda z hlediska politických motivů výběru kandidáta odpovídá

kategorii neutrální kompetence a z hlediska kariérní cesty

úřednického profilu, volbu jeho nástupce lze zařadit do kategorie

responzivní odpovědnosti s kariérní cestou ze soukromého sektoru.

Poslední a stávající předseda Úřadu nabyl zkušenosti v místní

i celostátní politice, na post předsedy nastoupil z pozice člena rady

místní samosprávy jako dlouholetý člen ČSSD, proto je možné ho

označit za responzivního kandidáta, vybraného na základě politické

dohody, nikoli odbornosti, s kariérní cestou lokálního politika. 

Na druhou stranu, odchod předsedů z funkce byl vždy jasně

odůvodnitelný: v prvém případě k němu došlo po uplynutí funkce,

v druhém případě došlo k odstoupení kvůli jmenování předsedy

Martina Peciny na post ministra vnitra v úřednické vládě. 

V případě výběru místopředsedů a jejich profilů panuje značně

odlišná situace. Z hlediska zákona je výběr místopředsedů

a stanovení jejich kompetencí a agendy zcela v pravomoci předsedy

Úřadu. Patrně i z tohoto důvodu nebyla agenda veřejných zakázek

v letech 2008–2009 reprezentována vlastním místopředsedou.

Situaci napravila změna zákona o ÚOHS35, podle které stanovený

počet 3 místopředsedů odpovídá nyní počtu agend ÚOHS

(hospodářská soutěž, veřejná podpora a veřejné zakázky).

Profily dosavadních místopředsedů jsou víceméně shodné: už před

nástupem do funkce působili delší čas na Úřadě. Ačkoli jeden z nich

je místním zastupitelem, nepochází z žádné politické strany. Jejich

kandidatury z hlediska motivace předsedy lze zařadit do kategorie

neutrální kompetence s kariérní cestou úředníka. Z hlediska doby

strávené ve funkci se relativně často střídají (zhruba každé dva

roky), jako příklad mohou sloužit poslední personální změny za

současného předsedy Petra Rafaje v r. 2009 a 201136 , které

proběhly za ne zcela jasných důvodů.

Zároveň se užívá nepsané pravidlo, že ať již byl předseda

jmenován z jakýchkoli důvodů, vybírá si místopředsedy

z prostředí Úřadu. Pokud bereme v úvahu, že řízení instituce

zodpovědné za dohled nad veřejnými zakázkami vyžaduje jistou

stabilitu a kontinuitu, je dodržování tohoto pravidla pro chod Úřadu

prospěšné.

1.4 ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ A DOPORUČENÍ

Celkové organizační nastavení většinou naplňuje výše zmíněné

základní funkce systému veřejných zakázek (viz kap. 1.2), některé

jsou však částečně či zcela opomíjeny. Z hlediska základních funkcí

těžiště současné politiky veřejného zadávání spočívá především ve

tvorbě a kontrole (dohledu) dodržování zákona o veřejných

zakázkách a souvisejících předpisů, od čehož se odvíjí i způsob

monitoringu a zpětné vazby. Z doplňkových funkcí stojí za zmínku

podpora elektronizace zadávacích řízení. Méně kapacit je však

alokováno na kvalitní metodické vedení zadavatelů (jak po soutěžní,

tak ekonomické stránce veřejných zakázek) a taktéž je zanedbávána

ekonomická (věcná) kontrola veřejných zakázek (např. testování

rozpočtových zásad 3E v různých fázích veřejné zakázky). 

Česká právní úprava v souvislosti s výkonem politiky veřejného

zadávání pověřuje výkonem hlavních a doplňkových funkcí dvě

centrální veřejné instituce – MMR ČR a ÚOHS. MMR ČR vykonává

funkci koncepční (tvorba legislativy a prováděcích předpisů)

a podpůrnou (informační infrastruktura, elektronizace, metodické

vedení a vzdělávání). ÚOHS disponuje výhradně funkcí dohledovou.

Delegace funkcí na nízký počet centrálních institucí odpovídá

centralistickému modelu organizace veřejných zakázek běžnému

v jiných zemích Evropy. Díky rozdělení funkcí tvorba politiky logicky

náleží MMR, které je součástí výkonné moci, a funkce dohledu je

formálně od výkonné moci oddělena, což garantuje vyšší

nezávislost přezkumu veřejných zakázek. Nevýhodou stávajícího

modelu je naopak sloučení vícero rozdílných agend pod

působnost ÚOHS. Zatímco politika ochrany hospodářské soutěže

cílí na náležitou regulaci trhu, tj. orientuje se na soukromý sektor,

dohledem při zadávání veřejných zakázek reguluje Úřad primárně

činnosti veřejného sektoru. Tato charakterová rozdílnost agend

a jejich problematická symbióza se může neblaze projevovat v řízení

ÚOHS a jeho strategickém rozvoji.   

Výkon dohledu je vymezen zejména v ZVZ a správním řádu, díky

čemuž ÚOHS disponuje dostatečnými pravomocemi pro svěřené

funkce. Způsob řízení u ÚOHS je procesně regulován správním řádem,

účastníci řízení se tak mohou domáhat svých práv ve standardním

správním řízení s možností podávat opravné prostředky ve

vícestupňovém správním rozhodování. V případě nesouhlasu

s rozhodnutím ÚOHS se mohou domáhat svých práv v soudním řízení

u soudu, což představuje určitou pojistku při selhání nezávislosti nebo

odbornosti rozhodnutí ÚOHS (viz kap. 2.3.1). Samozřejmě se nabízí

otázka, nakolik je v praxi vícestupňové správní rozhodování využíváno,

jelikož může být časově značně náročné a konečné rozhodnutí

nemusí přinášet praktickou výhodu pro účastníky řízení. 37
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35  Zákon č. 417/2009 Sb., s účinností od 1. 1. 2010. 
36  Viz např. idnes.cz 1. 10. 2011, ekonom.cz 9. 11. 2012.
37  Například v situacích, kdy se neúspěšný uchazeč sice zpětně domůže svých práv na rovnou a nediskriminační soutěž o zakázku, ovšem dané zadávací řízení již bylo soutěženo

a kontrakt uzavřen s jiným dodavatelem. Z rozhodnutí tak neúspěšnému uchazeči neplyne žádná praktická saturace. Zdroj: Výsledek výzkumných rozhovorů se třemi významnými
dodavateli veřejných zakázek.     



Zákon o působnosti ÚOHS garantuje určité prvky politické

nezávislosti vedení ÚOHS ve smyslu stanovení délky funkčního

období předsedy ÚOHS na 6 let, které přesahuje klasické čtyřleté

funkční období volené reprezentace. O nominaci kandidáta na post

předsedy navíc rozhoduje kolektivně Vláda ČR. Zákon zároveň

stavuje podmínky, za kterých lze předsedu z funkce odvolat,

a případy, kdy končí funkce předsedy.

Oproti zahraniční praxi však v procesu jmenování vedení úřadu

a způsobu jeho řízení chybí pojistky vyšší nezávislosti a odbornosti

dohledu. Za zmínku stojí především:

•  monokratické řízení ÚOHS

V čele úřadu stojí pouze jeden představitel, který dále manažersky

řídí celou organizaci (stanovuje kompetence místopředsedů, svých

podřízených, personální politiku úřadu atp.) a má konečné slovo

v druhoinstančních rozhodnutích úřadu. Z tohoto důvodu je

nezávislost a kvalita dohledu do značné míry odkázána na

odbornost, znalosti a integritu osoby předsedy úřadu, což není

optimální řešení pro vyšší garance nezávislosti. 

•  nízké nároky na post předsedy (místopředsedů) ÚOHS

Právní úprava nijak nespecifikuje profesní či další kvalifikační

požadavky na předsedu nebo jeho místopředsedy (náležité vzdělání,

znalosti, praxe). Jediný zákonný požadavek na funkci předsedy Úřadu

je neslučitelnost s členstvím v politické straně či hnutí. Tento

požadavek v praxi ale nebrání kandidatuře politiků, kteří se

politických funkcí a členství ve straně vzdávají až s nástupem do

funkce. Systém jmenování do funkce předsedy neobsahuje žádné

zvláštní pojistky proti jeho podjatosti, zejména neřeší problém tzv.

otáčivých dveří. Jednání předsedy tak mohou silně ovlivňovat

předchozí nebo budoucí angažmá v politické činnosti nebo

v podnikatelských aktivitách. Taktéž na post místopředsedů nejsou

kladeny žádné zvláštní požadavky, což může vyústit ve výběr ryze

responzivních kandidátů na tyto posty bez ohledu na odbornost.

Dosavadní praxe však zatím ukazuje, že předsedové vybírají

místopředsedy z řad vyššího managementu ÚOHS, což zaručuje

určitou stabilitu i úroveň odbornosti. To ovšem neznamená, že se

vybírají ti nejvhodnější kandidáti, a že dosavadní zvyk bude

v budoucnu vždy dodržen.   

•  absence výběrového řízení

Návrhu vlády na post předsedy ÚOHS nepředchází žádné formální

výběrové řízení na tuto pozici. Není tím zaručena otevřenost výběru

skutečně nejvhodnější osoby na tento post na základě kritérií

integrity, odbornosti a zkušenosti. Současná praxe spíše podněcuje

výše zmíněné riziko politické nominace.

Z dlouhodobého hlediska dalšího směřování ÚOHS a rozvoji jeho agend

doporučujeme organizačně vyčlenit agendu dohledu a kontroly

při zadávání veřejných zakázek od ostatních agend Úřadu

vzhledem ke značně odlišnému charakteru této agendy, která primárně

reguluje jednání veřejného sektoru. Toto oddělení by odpovídalo

institucionálnímu nastavení ve většině členských států EU.

V souladu s principy politické a funkční nezávislosti dohledu nad

veřejnými zakázkami, čemuž pro potřeby ÚOHS nejlépe odpovídá výběr

kandidáta s nestranickým a kompetentním kariérním profilem,

doporučujeme zavést povinnost obsazovat vedení ÚOHS na

základě otevřeného výběrového řízení. Konkrétně máme na mysli:38

•  stanovit jednotná kvalifikační kritéria na post předsedy

a místopředsedů,

•  uskutečnit výběrové řízení na post předsedy,

•  jmenovat předsedu na základě výsledků výběrového řízení,

•  kandidáti by v rámci výběru měli předložit plán rozvoje činnosti

ÚOHS (minimálně pro oblast veřejných zakázek),

•  zveřejnit životopisy kandidátů. 

V této souvislosti dále doporučujeme nastavit pravidla také pro

výběr zaměstnanců Úřadu, jejich hodnocení a kariérní růst, čímž se

zvýší stabilizace a profesionalita personálních kapacit Úřadu.

Nezbytným a osvědčeným prvkem vyšší nezávislosti a nestrannosti

v rozhodování dohledových orgánů je vytvoření kolektivního

rozhodovacího orgánu v rámci ÚOHS, kterému se blíže věnujeme

ve druhé kapitole.  

Svým financováním je ÚOHS klasickou rozpočtovou organizací

napojenou na státní rozpočet na úrovni rozpočtové kapitoly.

Z tohoto hlediska nelze hovořit o určité finanční nezávislosti úřadu.

Úroveň financování, která je kruciální pro personální stabilitu

a akceschopnost úřadu, se může odvíjet od zájmů vládnoucích

politických stran na rozvoji nebo útlumu dohledové činnosti ÚOHS.

Nicméně z údajů o rozpočtu za roky 2006–2012 je evidentní, že

současná politická reprezentace usiluje o zvýšení kapacit ÚOHS.

K největšímu nárůstu rozpočtu došlo v roce 2012 v souvislosti

s podstatným rozšířením trhu s veřejnými zakázkami, které spadají

pod dohled ÚOHS. Mezi roky 2010–2012 taktéž podstatně narostly

personální kapacity úřadu určené pro dohled nad veřejnými

zakázkami. Zda bylo navýšení kapacit ÚOHS dostatečné, se ukáže,

až se naplno projeví dopady novely ZVZ účinné od 1. 4. 2012.

Protože rok 2012 byl z hlediska intenzity zahájených zadávacích

řízení velmi výjimečný.39

I přes dosavadní pozitivní trendy v navyšování rozpočtu ÚOHS

doporučujeme implementovat do stanovování rozpočtu určitý

makroparametr, který by garantoval jistou finanční nezávislost na

aktuální politické situaci.       
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38  Lze například obdobně aplikovat polský model obsazování předsedy úřadu pro veřejné zakázky.
39  Viz Výroční zpráva o veřejných zakázkách za rok 2012 (MMR).



2  PŘEZKUM ZADÁVÁNÍ 
VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 

Druhá kapitola se zabývá problematikou přezkumu zadávání

veřejných zakázek ze strany ÚOHS. Podobně jako v předchozí

kapitole se nejprve věnujeme požadavkům EU na členské státy

a představujeme organizační modely, které jsou za tímto účelem

v jednotlivých zemích EU aplikovány. V další části se zabýváme

situací v České republice a hodnotíme dosavadní praxi Úřadu na

základě oficiálních dostupných dat a výsledků dotazníkového

šetření mezi zadavateli a dodavateli zakázek. V závěru shrnujeme

naše zjištění a předkládáme několik opatření. 

2.1 POŽADAVKY EU PRO PŘEZKUM ZADÁVÁNÍ 

VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Přezkum zadávání veřejných zakázek je oblastí, která je explicitně

regulována směrnicemi EU. V rámci evropské legislativy existuje více

směrnic upravujících postupy přezkumu. Jde o tzv. revizní směrnice –

směrnici 89/665/EHS, dále směrnici 92/13/EHS a jejich doplnění ve

formě směrnice 2007/66/EC. Uvedené předpisy se vztahují na

všechny smlouvy regulované směrnicemi 2004/17/EC

a 2004/18/EC, které se týkají stavebních prací, služeb, dodávek

a koncesí. Cílem přezkumných postupů je účinná implementace

a vymahatelnost legislativy týkající se zadávání veřejných zakázek.

Pravomoci se týkají přezkumu rozhodnutí uzavřít smlouvu .40

Bovis (2006) uvádí, že revizní směrnice jsou založeny na třech

základních principech:

•   efektivnost,

•   nediskriminace,

•   procesní autonomie.

Z hlediska principu efektivnosti přezkumu je důležité rychlé řešení

sporů a vykonatelnost rozhodnutí. Členské státy jsou proto povinny

přijímat taková nezbytná opatření, aby rozhodnutí zadavatelů byla

co nejrychleji přezkoumatelná a aby byla případná porušení

komunitárních nebo národních pravidel efektivně vymahatelná.  

Princip nediskriminace znamená, že směrnice stanovují povinnost

přistupovat k evropským subjektům stejně jako k subjektům

národním.

Princip procesní autonomie hovoří o tom, že směrnice ponechávají

členským státům EU širokou volnost, pokud jde o nastavení

systému přezkumu zadávání veřejných zakázek na národní úrovni.

Poukazuje na to např. čl. 2 směrnice 89/665.

Článek 2
1.  Členské státy zajistí, aby opatření přijímaná v souvislosti

s přezkumným řízením uvedeným v článku 1 zahrnovala
následující ustanovení týkající se pravomoci:
a)  přijímat co nejrychleji prostřednictvím předběžných postupů

předběžná opatření s cílem napravit domnělé protiprávní
jednání nebo zabránit dalšímu poškozování příslušných zájmů,
včetně opatření vedoucích k pozastavení nebo zajištění
pozastavení postupů vedoucích k zadání dané veřejné
zakázky nebo výkonu rozhodnutí učiněného zadavatelem;

b)  zrušit protiprávní rozhodnutí nebo zajistit jeho zrušení, včetně
odstranění diskriminačních technických, hospodářských nebo
finančních specifikací ve výzvě k účasti v soutěži, v zadávací
dokumentaci nebo v jakýchkoliv dalších dokumentech
souvisejících s postupem při zadávání veřejných zakázek;

c)  přiznat náhradu škody osobám poškozeným protiprávním
jednáním.

2.  Pravomoci uvedené v odstavci 1 mohou být rozděleny mezi
různé orgány, které jsou příslušné k přezkumu z různých hledisek.

3.  Přezkumné řízení jako takové nemusí mít odkladný účinek na
postup při zadávání veřejných zakázek, kterého se týká.

4.  Členské státy mohou stanovit, že při šetření, zda přijmout
předběžné opatření, vezme orgán příslušný k přezkumu v úvahu
pravděpodobné důsledky daných opatření pro všechny zájmy,
které jím pravděpodobně budou poškozeny, a veřejný zájem
a může rozhodnout, že nepřijme tato opatření, pokud by jejich
nevýhody převážily nad výhodami. Rozhodnutím nevydat
předběžné opatření nejsou dotčena jiná práva žadatele.

5.  Členské státy mohou stanovit, že pokud je nárok na náhradu
škody uplatňován na základě skutečnosti, že rozhodnutí bylo
protiprávní, musí být napadené rozhodnutí nejprve zrušeno
orgánem, který je k tomu oprávněn.

6.  Účinky výkonu pravomocí uvedených v odstavci 1 na uzavření
smlouvy po udělení zakázky se řídí vnitrostátními právními
předpisy.S výjimkou případu, kdy je třeba rozhodnutí před
přiznáním náhrady škody zrušit, může členský stát dále stanovit,
že poté, co byla uzavřena smlouva po udělení zakázky, je
pravomoc orgánů příslušných k přezkumu omezena na přiznání
náhrady škody osobám poškozeným protiprávním jednáním.

7.  Členské státy zajistí, aby rozhodnutí učiněná orgány příslušnými
k přezkumu byla účinně vynutitelná.

8.  Pokud orgány příslušné k přezkumu nejsou soudy, musí své
rozhodnutí vždy odůvodnit písemně. Navíc musí být v takovém
případě přijaty předpisy zajišťující, že domnělé protiprávní
opatření orgánu příslušného k přezkumu nebo že domnělé vady
při výkonu svěřených pravomocí podléhají soudnímu přezkumu
nebo přezkumu orgánem, který je soudem ve smyslu článku 177
Smlouvy a který je nezávislý jak na zadavateli, tak na orgánu
příslušném k přezkumu. Členové tohoto nezávislého orgánu jsou
jmenováni a jejich funkční období končí za stejných podmínek,
které platí pro soudce, pokud jde o orgán, který je jmenuje, délku
funkčního období a odvolání. Alespoň předseda tohoto
nezávislého orgánu musí mít stejnou kvalifikaci jako soudce.
Nezávislý orgán přijímá rozhodnutí po vyslechnutí obou stran;
jeho rozhodnutí jsou právně závazná způsobem stanoveným
jednotlivými členskými státy.
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40  Před vstupem do EU většina zemí střední a východní Evropy přijala pravidla o veřejných zakázkách na základě modelového zákona o veřejných zakázkách, tzv. UNCITRAL, který v
roce 1994 připravila OSN. V tomto modelovém zákoně se však nenacházela žádná konkrétní ustanovení týkající se orgánu, který by měl zajišťovat vymáhání stanovených
postupů zadávání veřejných zakázek. Proto v rámci přístupového procesu se ve většině zemí měnily zadávací postupy tak, aby byly slučitelné s výše uvedenými pravidly EU.    



Rozsudky Evropského soudního dvora (ESD)41 se zatím minimálně

zabývaly požadavky na instituce regulující zadávání veřejných

zakázek.

Jednotlivé země EU proto musí mít implementována pravidla pro

přezkum zadávání veřejných zakázek, avšak mají určitou volnost

v organizaci přezkumu samotného. Revizní směrnice vyžadují:

•   aby byl vytvořen orgán odpovědný za přezkum, přičemž je

umožněno, aby osoba dotčená rozhodnutím zadavatele požádala

nejprve o přezkum samotného zadavatele a aby orgán

odpovědný za přezkum byl v poslední instanci nezávislý na osobě

zadavatele, 

•   aby každé, údajně nezákonné opatření přijaté orgánem přezkumu

muselo být předmětem soudního přezkumu,

•   aby žádost o přezkum měla možnost uplatnit každá osoba, která

měla nebo má zájem o získání konkrétní veřejné zakázky a která

byla poškozena nebo existuje riziko škody údajným porušením

pravidel.
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41  Směrnice umožňují obrátit se také na instituce EU – např. na Evropský soudní dvůr. V takovém případě se jedná o vymáhání evropského práva přes supranárodní orgány. Jednání
ESD může být iniciováno Evropskou komisí, ale může být zahájeno na základě individuální žaloby.  

42  Podle OECD (2007).

2.2 KOMPARATIVNÍ POHLED NA ŘEŠENÍ PŘIJATÁ 

V ZEMÍCH EU 

Země EU mají na základě směrnic vytvořeny vlastní postupy

přezkumu, které se liší v mnoha oblastech. V rámci této kapitoly se

zabýváme přezkumem na základě návrhů na přezkum od

stěžovatelů a konkrétně rozebíráme:

•   orgány odpovědné za přezkum zadávání veřejných zakázek,

•   právo žádat o přezkum,

•   rozsah kompetencí orgánů při řešení návrhů na přezkum

z hlediska finančních limitů zadávaných veřejných zakázek.

Orgány odpovědné za přezkum zadávání 

veřejných zakázek

Každý systém přezkumu rozhodnutí zadavatele o uzavření smlouvy

na veřejnou zakázku musí vymezit orgán, který bude přezkumnou

činnost vykonávat. Přezkumné orgány ve smyslu článku 2 (odst. 8)

směrnice 89/665 jsou soudy nebo administrativní orgány většinou

s kolektivním řízením42.

Tabulka 6

Charakter přezkumu orgánu v členských zemích EU

Země Přezkumné orgány Soudní charakter nebo kolektivní rozhodovací orgán

Rakousko Bundesvergabeamt X

Kypr Tender Review Authority X

ČR Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

Estonsko Public Procurement Ofiice (PPO) Uvažovalo se o oddělení přezkumu od PPO vytvořením speciálního

přezkumného orgánu, který by pouze využíval technickou a personální

podporu ze strany Úřadu. 

Finsko Market Court X

Německo Procurement Chambers (Vergabekammern) X

Maďarsko Public Procurement Arbitration Board X

Irsko Hight Court X

Itálie Public Works Authority X

Litva Administrative Court X

Lotyšsko Appeals Board X

Lucembursko Administrative Court X

Polsko Bureau of Appeals X

Rumunsko National Council for Resolving Legal Disputes X

Slovinsko National Review Commission X

Švédsko Administrative Court X

SR Úrad pre verejné obstarávanie 

Pozn: x – ano 
Zdroj: Zpracováno podle podkladů OECD (2007).



Evropská komise uskutečnila v této souvislosti průzkum mezi 

27 členskými státy EU, na jehož základě zjistila, že 13 zemí EU se

rozhodlo pro nezávislý soudní přezkum na I. stupni a 14 států

(včetně ČR) pro přezkum administrativní (EK, 2012). Přitom několik

systémů administrativních přezkumů má kvazi soudní charakter. Na

druhou stranu soudní přezkum má v několika zemích specifický

režim, např. kratší lhůty pro rozhodnutí, čímž se oba systémy svým

charakterem přibližují.  

V praxi EU se proto uplatňují dva základní modely: 

MODEL 1: Soudní přezkum – jednostupňový přezkum, 

MODEL 2: Kombinace administrativního a soudního přezkumu –

vícestupňový přezkum.

MODEL 1

Soudní přezkum  

V rámci tohoto přezkumu se jednotlivé země liší v tom, kterým

soudům přísluší řešení přezkumné agendy. Ve většině případů je

svěřena do rukou správním soudům. Podle ESD je subjektem

soudního charakteru ten, který splňuje kumulativní podmínky:

•   musí být ustanovený podle zákona,

•   musí být stálý (standing body),

•   rozhodnutí musí být závazné,

•   konání před tímto subjektem musí být pro strany závazné,

•   subjekt musí aplikovat zákon,

•   subjekt musí být nezávislý.

Příklady zemí, kde přezkum probíhá výhradně soudní cestou, jsou

Francie, Švédsko, Velká Británie, Finsko, Itálie, Litva nebo Nizozemí.

MODEL 2

Kombinace administrativního a soudního přezkumu

Známý také jako hierarchický model přezkumu. V jednotlivých

zemích byly zřízeny administrativní složky přezkumu v podobě

specializovaných mimosoudních orgánů v rámci přezkumu na prvním

stupni. Příkladem takových zemí jsou Kypr, ČR, Dánsko, Polsko,

Slovensko. 

V rámci tohoto modelu existují různé modifikace. Směrnice totiž

umožňuje, aby bylo rozhodnutí zadavatele přezkoumáno v prvé řadě

samotným zadavatelem a až poté přezkumným orgánem. Finální

instancí i v tomto případě je vždy soud. 

Příklady specializovaných přezkumných orgánů:

Dánsko: zřídilo Radu pro stížnosti při zadávání veřejných zakázek

(Complaints Board for Public Procurement), která se skládá

z předsedy a 3 místopředsedů, soudců a skupiny expertů

jmenovaných ministrem pro hospodářství. Jde o osoby, které se

specializují na jednotlivé oblasti veřejných zakázek, např.

stavebnictví, dopravu. Konkrétní komise se skládá ze soudce 

a 2 expertů vybraných ze schválného seznamu expertů. Rozhodovací

postupy jsou podobné jako u soudů a obě strany předkládají písemná

stanoviska na podporu svého názoru. Stěžovatelé se však mohou se

svými námitkami obrátit přímo na soud.

Německo: má administrativní přezkum odlišně organizován pro

federální a zemskou úroveň. Na federální úrovni byly zřízeny

jednotlivé komory k veřejným zakázkám (Procurement Chambers),

které jsou nezávislým administrativním orgánem jako součást

Federální antimonopolního úřadu (German Federal Cartel Office).

Každá spolková země má takto zřízenou komoru a existuje i jeden

orgán na centrální úrovni. Rozhodnutí komor lze dále přezkoumat

soudní cestou, pro daný účel byl vytvořen senát pro veřejné zakázky

na úrovni Nejvyššího soudu.    
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Tabulka 7

Přezkumné mimosoudní orgány

Země I. stupňový přezkumný orgán

Kypr Tenders Review Authority

ČR Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

Dánsko National Complaint Board for Public Procurement

Estonsko Public Procurement Appeal Committee

Polsko National Appeal Chamber

SR Úrad pre verejné obstarávanie 

Španělsko Administrative Review

Litva Procurement Monitoring Bureau

Slovinsko National Review Commission

Zdroj: Bianchi – Guidi, 2010..



Maďarsko: vytvořena Arbitrážní komise pro veřejné zakázky (Public

Procurement Arbitration Committee). Komise se skládá z 13

komisařů, kteří jsou státními zaměstnanci Rady pro veřejné zakázky

(Council of Public Procurement). Komisi reprezentuje předseda, který

je jmenován na 5 let. Každý komisař musí absolvovat zkoušky, mít

univerzitní vzdělání a minimálně 3 roky relevantní praxe. Rozhodnutí

se činí ve skupinách po třech komisařích, přičemž jeden musí být

právník a jeden expert pro přezkoumávanou agendu (stavebnictví,

IT, právní služby atp.). 

Polsko: pro tyto účely zřízena Národní odvolací komora (National

Appeal Chamber) v rámci Úřadu pro veřejné zakázky. Daný úřad vede

registr arbitrů, kde je zapsáno okolo 100 profesionálů jmenovaných

premiérem, kteří řídí arbitrážní proces. Stěžovatel (uchazeč),

zadavatel a předseda úřadu vybírají každý po jednom arbitrovi.

Zákon přitom vymezuje požadavky na arbitra: právní vzdělání,

dobrou reputaci, 5letou praxi a věk minimálně 29 let. Arbitři musí

absolvovat písemné a ústní zkoušky z oblasti veřejných zakázek.

Revizní směrnice43 ponechávají na členských zemích EU, zda zvolí

administrativní, nebo soudní způsob přezkumu. Směrnice pouze

vyžadují, aby poslední soudní instance, která vydává konečné

rozhodnutí (proti němuž se již nelze na národní úrovni odvolat), byla

vytvořena jako nezávislý přezkumný orgán. To jest, aby poslední

instance byla oddělena od výkonu jiných funkcí při regulaci

veřejných zakázek. Ve většině případů je také administrativní

přezkum oddělen od funkcí tvorby politik a poradenství, aby

nedocházelo ke střetům zájmů. 

Pokud instituce vykonávají funkci přezkumu, mají obvykle

implementovány vyšší pojistky nezávislosti, např. kolektivní

rozhodovací orgán nebo zvláštní způsoby jmenování členů

přezkumného orgánu.

Právo na přezkum (legitimace stěžovatele)

Jak již bylo zmíněno v úvodu, právo obrátit se na orgán přezkumu při

domnělém porušení soutěžních pravidel má mít minimálně každá

osoba, která má nebo měla zájem o získání zakázky a byla postupem

zadavatele poškozena nebo existuje riziko, že se tak stane. To platí

pro všechny členy EU. Jsou však země, ve kterých je toto právo

podstatně rozšířeno, např. v Maďarsku může přezkum mj. iniciovat44:

•   člen nebo prezident Public Procurement Council,

•   úřad vlády (Government Control Office),

•   ombudsman,

•   ministerstvo financí.

2.3 ČESKÁ REPUBLIKA

V této části se blíže věnujeme systému přezkumu veřejných zakázek

z hlediska dodržování soutěžních pravidel. Nejdříve se zaměříme na

legislativní vymezení dané oblasti. Poté analyzujeme současnou

dohledovou praxi ÚOHS na základě veřejně dostupných dat

o činnosti ÚOHS a výsledků dotazníkového šetření mezi zadavateli

a dodavateli zakázek v ČR. 

2.3.1 Legislativní rámec

Možnosti přezkumu postupu zadavatele jsou obsaženy v zákoně 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ), který

upravuje podmínky (rozsah a způsob), za nichž může stěžovatel45

podávat opravné prostředky proti postupu zadavatele v daném

zadávacím řízení. Možnost použít opravné prostředky se omezuje na

nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky a soutěže o návrh. 

Stěžovatel má tři po sobě jdoucí možnosti opravných prostředků

v případech, kdy se domnívá, že mu vnikla nebo může vzniknout

újma tím, že zadavatel porušil jeho soutěžní práva:

1) podání námitek k zadavateli zakázky,

2) podání návrhu na přezkum postupu zadavatele k ÚOHS,

3) podání žaloby ke správnímu soudu proti rozhodnutí ÚOHS. 

Podání opravného prostředku řádně a včas je podmínkou pro využití

dalších opravných prostředků v pořadí. 

Vypořádání námitek 

V případě podání námitky je zadavatel povinen přezkoumat

podanou námitku v plném rozsahu, rozhodnout, zda námitkám

vyhovuje, či nikoli, a ve lhůtě 10 dnů odeslat stěžovateli písemné

rozhodnutí. Zadavatel zároveň odmítne námitky, které nesplňují

zákonné podmínky, o čemž bezodkladně uvědomí stěžovatele. Do

vyřízení případných námitek nesmí zadavatel uzavřít smlouvu na

plnění veřejné zakázky.

V případě zamítnutí námitky má stěžovatel (dodavatel) možnost

obrátit se na ÚOHS s návrhem na zahájení řízení o přezkoumání

úkonů zadavatele. Zadavatel je také povinen přijmout nápravná

opatření i v případě porušení zákona v průběhu zadávacího řízení, ke

kterému námitku neobdržel. Odmítnutí námitky je správním deliktem

pod pokutou 20 mil. Kč.
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43  665/89/EEC a 92/13EC.
44  Blíže viz Boros-Gajdos (2012).
45  Zde je rozhodující aktivní legitimace stěžovatele, tj. osoba, která má/měla zájem na získání určité zakázky a zároveň se domnívá, že porušením zákona ze strany zadavatele jí

vznikla újma nebo jí vznik újmy hrozí.  



Přezkum úkonů zadavatele ÚOHS

ÚOHS je pověřen dohledem při zadávání veřejných zakázek a soutěží

o návrh. Výkon dohledu je přitom prováděn ve dvou liniích.

Linie obecného dohledu

ÚOHS monitoruje zadávací procesy, zabývá se podněty, které nemají

povahu návrhů na přezkum, a provádí kontrolní činnosti vůči

orgánům veřejné správy v dané oblasti. Při těchto činnostech

nepostupuje v rámci správního řízení.

Linie správního řízení 

V této linii ÚOHS postupuje podle ustanovení zákona č. 137/2006

Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ)46. Průběh správního řízení,

pokud není zákonem o veřejných zakázkách či koncesních

smlouvách stanoveno jinak, se řídí správním řádem47. Konkrétně jsou

ÚOHS svěřeny následné úkoly a pravomoci:

•   vydávat předběžná opatření,

•   rozhodovat o tom, zda zadavatel při zadávání veřejné zakázky

a soutěže o návrh postupoval v souladu se ZVZ,

•   ukládat nápravná opatření,

•   kontrolovat úkony zadavatele při zadávání veřejných zakázek ve

smyslu zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, 

•   projednávat správní delikty podle ZVZ a ukládat sankce za jejich

spáchání.

Přezkum zákonnosti úkonů zadavatele přitom ÚOHS provádí:

1) na základě písemného návrhu stěžovatele (navrhovatele),

2) z moci úřední: tj. z vlastní iniciativy nebo podnětu, který ÚOHS

obdržel, prošetřil a uznal za odůvodněný.48

Návrh na přezkum úkonů zadavatele lze podat proti všem úkonům

zadavatele, které nejsou v souladu se zásadami transparentnosti,

rovného zacházení a zákazu diskriminace. V předkontraktační fázi

jsou to zejména zadávací podmínky, obsah oznámení nebo výzvy,

vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení, rozhodnutí o výběru

nejvhodnější nabídky, použití druhu zadávacího řízení. 

Mezi pravomoci ÚOHS patří zrušení zadávacího řízení nebo

i jednotlivého úkonu zadavatele v případě, kdy zadavatel porušil

stanovený postup, kdy mohl ovlivnit nebo ovlivnil výběr

nejvhodnější nabídky, a nedošlo zatím k uzavření smlouvy. 

V postkontraktační fázi lze podat návrh jen proti uzavření smlouvy

bez předchozího uveřejnění zadávacího řízení nebo při jejím uzavření

v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách či při zákazu uzavřít

smlouvu. 

Podmínkou přezkoumání návrhu je uhrazení kauce. Minimální

výše kauce je 50 tis. Kč, jinak 1 % z nabídkové ceny v max. výši

2 mil. Kč. Nelze-li kauci vypočíst z nabídkové ceny, je stanovena na

100 tis. Kč. Kauce je vratná v případě souhlasného rozhodnutí Úřadu

s návrhem nebo při spáchání správního deliktu zadavatelem.

Úřad má rozhodnout v první instanci bez zbytečného odkladu,

nejpozději však do 30 dnů od zahájení řízení. V případě, že je

zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, jde-li o zvlášť

složitý případ, nebo je nutné zpracovávat znalecké posudky,

umožňuje správní řád prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí

maximálně o dalších 30 dnů.49  

Organizace rozhodování na prvním stupni je výhradně interní

záležitostí ÚOHS, např. zda v něm jsou přítomny prvky kolektivního

rozhodnutí, nebo je činěno individuálními pracovníky Úřadu.

Vzhledem k našemu omezenému přístupu k informacím o interních

předpisech ÚOHS50 nelze blíže popsat způsob přijímání rozhodnutí

na I. stupni. Ze sbírky rozhodnutí ÚOHS je nicméně jasné, že

prvostupňová rozhodnutí vydává místopředseda úřadu pověřený

vedením sekce veřejných zakázek. 

Rozkladové řízení

Rozhodovací proces ÚOHS je založen na principu dvojinstančního

rozhodnutí, který umožňuje adresátům správního rozhodnutí, aby se

v případě nesouhlasu s rozhodnutím ÚOHS v prvním stupni odvolali

k předsedovi úřadu – tj. podali rozklad. V řízení o rozkladu je možné

rozhodnutí prvního stupně zrušit, změnit nebo rozklad zamítnout.

O rozkladu rozhoduje předseda ÚOHS, návrh na rozhodnutí

předkládá předsedovi rozkladová komise. Členy komise jmenuje

předseda ÚOHS. Komise musí být minimálně 5členná v čele

s předsedou, většina by měla být tvořena odborníky, kteří nejsou

zaměstnanci Úřadu51. 

V současné době má předseda ÚOHS k dispozici 3 komise (dvě

v Brně, jednu v Praze), které mají dohromady 31 členů. Činnost

rozkladových komisí se řídí jednacím řádem, který je součástí

vnitřních organizačních směrnic ÚOHS. Činnost komise organizačně

zajišťuje odbor druhostupňového rozhodování ÚOHS. Jednání komise

je neveřejné a členové jsou povinni zachovávat o projednávaných

skutečnostech mlčenlivost. Členství v rozkladové komisi je slučitelné

pouze s takovou další funkcí či pracovní pozicí, která nezakládá

podjatost člena komise. Členové komise mají povinnost oznamovat

před jednáním svoji podjatost k projednávaným případům a v případě

podjatosti nesmí být přítomni na projednávání komise.
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46  Viz § 112–123 ZVZ.
47  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
48  ÚOHS jako správní úřad je podle § 42 správního řádu povinen podněty přijímat. Na žádost oznamovatele je povinen mu sdělit, zda správní řízení zahájil, nebo že neshledal důvody

k zahájení řízení z moci úřední. 
49  § 71 správního řádu.
50  Žádost Oživení, o. s., podle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí znění organizačního řádu ÚOHS byla zamítnuta s odvoláním na fakt, že slouží pouze interním potřebám Úřadu.  
51  § 152 správního řádu.



Soudní přezkum

Proti pravomocnému rozhodnutí ÚOHS se lze bránit soudní cestou.

Postup upravuje soudní řád správní52, který umožňuje dodavateli

oprávněnému k podání námitek i zadavateli podat žalobu ke

krajskému soudu v Brně (místní příslušnost je určena podle sídla

Úřadu). Před podáním žaloby je nutno vyčerpat všechny řádné

opravné prostředky v řízení před správním orgánem, tzn. námitky

k zadavateli, návrh na přezkum úkonů zadavatele podaný ÚOHS

i následný rozklad.

Podstatná je, že lhůta pro podání žaloby uplyne 2 měsíce po

doručení rozhodnutí. 

Účastníky řízení je navrhovatel (žalobce) a odpůrce (žalovaný).

Ostatní, ti, kteří jsou oprávněni podat námitky, se mohou stát

osobami zúčastněnými na řízení, pokud výslovně oznámí, že budou

práva osob zúčastněných na řízení uplatňovat. 

Žaloba nemá odkladný účinek, soud však může odkladný účinek na

návrh žalobce (navrhovatel, tj. kdo žalobu podává) přiznat. Soud

může předběžným opatřením pozastavit vykonatelnost rozhodnutí

ÚOHS či zadavatele, zakázat zadavateli uzavřít smlouvu či jinak

dočasně upravit poměry účastníků tak, aby odvrátil hrozící vážnou

újmu. 

Do rozhodnutí soudu může ÚOHS vydat nové rozhodnutí, kterým

navrhovatele uspokojí, aniž by zasáhl do práv či povinností třetích

osob (§62 soudního řádu správního). V tom případě se postupuje

podle ustanovení o přezkumném řízení (§153 správního řádu).

Rozsudkem může soud napadené rozhodnutí:

•   zrušit pro nezákonnost nebo vady řízení a vrátí k dalšímu řízení

Úřadu, který je rozhodnutím soudu vázán,

•   upustit od potrestání nebo snížit trest,

•   zamítnout žalobu.

Proti pravomocnému rozhodnutí soudu je možné se bránit kasační

stížností (§ 102 a násl. soudního řádu správního) ve lhůtě 2 týdnů

po doručení rozhodnutí a domáhat se zrušení soudního rozhodnutí.

Kasační stížnost se podává ke krajskému soudu v Brně a projednává

ji Nejvyšší správní soud v Brně.

2.3.2 Praxe přezkumu ÚOHS 

Při analýze praktické přezkumné činnosti ÚOHS jsme vycházeli ze

dvou základních zdrojů informací (dat). V prvé řadě to byly údaje

z výročních zpráv Úřadu a dále z výsledků našeho

dotazníkového šetření mezi dodavateli a zadavateli zakázek. 

Data o přezkumné činnosti ÚOHS

Přezkum zadávacích řízení je ve většině případů zahájen na základě

návrhů podaných stěžovateli. Celkový počet zahájených správních

řízení ve sledovaném období trvale roste, s výjimkou roku 2008.

Z výsledků je patrné, že postupně se navyšující kapacity (rozpočet,

zaměstnanci) ÚOHS jsou plně využívány k vyřizování stoupajícího

počtu podaných návrhů stěžovatelů na přezkum postupu

zadavatele a nemají zatím žádný efekt na správní řízení zahajované

z iniciativy ÚOHS. 

Poměr zahájených řízení na návrh stěžovatele nebo z moci úřední se

v jednotlivých letech proměňoval, zejména je patrné snížení podílu

správních řízení z moci úřední po roce 2009 z 32 % na 18 %, což

signalizuje propad v aktivním přístupu Úřadu k přezkumu veřejných

zakázek. Trend se podařilo zvrátit v r. 2012, kdy byl poprvé za

poslední 3 roky zaznamenán mírný nárůst řízení z moci úřední.  

Rozsah přezkumu ÚOHS lze vyjádřit poměrem počtu správních řízení

vzhledem k celkovému počtu zadávacích řízení v jednotlivých letech.

Tento ukazatel vyjadřuje relativní schopnost ÚOHS vykovávat

funkci přezkumu vůči ročnímu objemu zadávacích řízení.

Z uvedených údajů je patrné, že rozsah přezkumu se od r. 2007

zvýšil o 1,7 %, přitom k největšímu nárůstu došlo mezi roky 2009

a 2011.  
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52  Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.

Tabulka 8

Přehled zahájených správních řízení 

rok zahájené správní řízení na návrh z moci úřední
(n) (%) (n) (%)

2012 650 507 78,0 % 143 22,0 %

2011 530 434 81,9 % 96 18,1 %

2010 425 348 81,9 % 77 18,1 %

2009 309 210 68,0 % 99 32,0 %

2008 245 154 62,9 % 91 37,1 %

2007 321 225 70,1 % 96 29,9 %

Zdroj: Výroční zprávy ÚOHS 2007–2011, výroční zpráva o VZ 2012 (MMR).



Ve sledovaném období podstatně narostl počet prvoinstančních

rozhodnutí ÚOHS, což lze považovat za pozitivní trend v práci Úřadu.

Taktéž se postupně snížil podíl rozkladů vhledem k celkovému počtu

vydaných prvostupňových rozhodnutí. Zatímco v letech 

2007–2009 byl podán rozklad zhruba proti každému druhému

rozhodnutí, v letech 2010 a 2012 se poměr významně snížil na

úroveň 33,5 – 36,3 %. Příčin tohoto trendu může být více. Na jedné

straně lze zvážit vyšší kvalitu prvostupňových rozhodnutí, protože

účastníci řízení nalézají v rozhodnutí méně rozporů a častěji je

akceptují, než tomu bylo v minulosti. Na druhou stranu je možné

operovat s tvrzením, že klesající počet podaných rozkladů je

způsoben snižující se důvěrou účastníků řízení v efektivitu

opravných prostředků (např. kvůli přílišné délce rozhodování Úřadu).

Vzhledem k níže uvedeným výsledkům dotazníkového šetření

bohužel nelze jednoznačně určit, která teze se více blíží realitě. 

Předseda ÚOHS potvrdil s drobnými odchylkami průměrně 80 %

prvostupňových rozhodnutí.  
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Tabulka 9

Rozsah přezkumu 

rok zadávací řízení (n) správní řízení (n) rozsah přezkumu 

2012 10 662 650 6,1 %

2011 8 627 530 6,1 %

2010 8 922 425 4,8 %

2009 9 748 309 3,2 %

2008 8 155 245 3,0 %

2007 7 280 321 4,4 %

Zdroj: Výroční zprávy ÚOHS 2007–2011, výroční zpráva o VZ 2012 (MMR).

Tabulka 10

Počet rozhodnutí a rozkladů

rok 1. st. rozhodnutí rozklady 2. st. rozhodnutí potvrzeno
(n) (%) (n) (%)

2012 1049 356 33,9 229 169 73,8

2011 710 258 36,3 242 194 80,2

2010 511 171 33,5 167 130 77,8

2009 285 167 58,6 100 76 76,0

2008 391 204 52,2 206 175 85,0

2007 386 206 53,1 206 143 69,4

Pozn: Skupina 1. st. rozhodnutí obsahuje rozhodnutí ve věci, předběžná opatření a zamítnutí předběžných opatření. 
Zdroj: Výroční zprávy ÚOHS 2007–2011, výroční zpráva o VZ 2012 (MMR).

Tabulka 11

Uplatňování předběžných opatření

rok 1. st. rozhodnutí předběžná opatření
(n) (%)

2012 1049 205 19,5

2011 710 144 20,3

2010 511 96 18,8

2009 285 101 35,4

2008 391 63 16,1

2007 386 64 16,6

Zdroj: Výroční zprávy ÚOHS 2007–2011, výroční zpráva o VZ 2012 (MMR).



Předběžné opatření je institutem, který má zajistit efektivnost

a ochranu účelu správního řízení prováděného ÚOHS, tj. vydání

správního rozhodnutí ve věci.53 Je proto určitým ukazatelem

efektivity rozhodovací praxe ÚOHS, tedy schopnosti dozorového

orgánu co nejrychleji předcházet možným škodám plynoucím

z nevhodného postupu zadavatelů. 

Podle ustanovení ZVZ54 je ÚOHS oprávněn vydat předběžné

opatření v případech, kdy by dalšími úkony zadavatele hrozil vznik

nebo zvětšení újmy na právech navrhovatele. ÚOHS může vydat

takové opatření pouze v rozsahu a na dobu nezbytně nutnou.

Jakmile pominou důvody, ÚOHS je povinen předběžné opatření

zrušit. O vydání předběžného opatření lze rozhodnout z moci úřední

nebo na návrh stěžovatele. V rámci předběžného oznámení může

ÚOHS (i) zakázat uzavřít smlouvu, nebo (ii) pozastavit zadávací

řízení nebo soutěž o návrh.

Počet rozhodnutí o předběžném opatření ve sledovaných letech

stoupal zcela přirozeně s nárůstem počtu 1. st. rozhodnutí Úřadu.

Zastoupení předběžných opatření v rámci všech 1. st. rozhodnutí

však zůstává relativně stejné, za poslední tři roky je na hranici 18–

20 %. Úřadu se tak v přezkumné činnosti dlouhodobě nedaří více

uplatňovat tento institut. Příčiny tohoto trendu nelze určit bez

detailnější analýzy faktorů jednotlivých rozhodnutí o vydání

předběžných opatření nebo zamítnutí návrhů na jejich vydání.    

Nápravná opatření jsou dalším preventivním institutem, jak může

ÚOHS efektivně svými rozhodnutími předcházet případným škodám

a újmám uchazečů o veřejnou zakázku vzniklým chybami

v zadávacím řízení. Ve smyslu ZVZ55 může ÚOHS:

1)  před podpisem smlouvy: uložit nápravné opatření z moci úřední

nebo na návrh stěžovatele, tj. zrušit zadávací řízení (soutěž

o návrh) nebo jen určitý úkon zadavatele (např. rozhodnutí

zadavatele o výběru dodavatele), 
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Tabulka 12

Používání nápravných opatření a pokut 

rok pochybení celkem nápravná opatření uložené pokuty

2012 233 114 119

2011 147 58 89

2010 111 51 60

2009 155 86 69

2008 198 132 66

2007 236 153 83

Zdroj: Výroční zprávy ÚOHS 2007–2011, výroční zpráva o VZ 2012 (MMR).

Tabulka 13

Statistika soudních přezkumů

rok podané žaloby potvrzeno zrušeno úspěšnost

2011 36 23 15 63,9 %

2010 24 17 7 70,8 %

2009 23 11 12* 47,8 %

2008 44 (25) 17 8 68,0 %

2007 37 20 17 54,1 %

Pozn:  Počet zrušených rozhodnutí ÚOHS Krajským soudem v Brně, v některých případech poté Nejvyšší správní soud potvrdil rozhodnutí ÚOHS. Konkrétní počet nelze z údajů

Výroční zprávy ÚOHS za r. 2009 stanovit. Údaje za rok 2009 proto nemají plnou výpovědní hodnotu. V roce 2008 bylo podáno celkem 44 žalob proti ÚOHS, avšak soudně bylo

rozhodnuto 25 případů, z nichž je kalkulována úspěšnost. 

Zdroj: Výroční zprávy ÚOHS 2007–2011.

53  Cit. komentář k ZVZ (ASPI).
54  § 117 ZVZ.
55  § 118 ZVZ.



2)  po podpisu smlouvy: uložit zákaz plnění smlouvy56 na návrh

stěžovatele, pokud zadavatel svým jednáním spáchal určitý

správní delikt: 

(i)   uzavře smlouvu na veřejnou zakázku bez uveřejnění

oznámení o zahájení zadávacího řízení (včetně

neoprávněného použití jednacího řízení bez uveřejnění),

(ii)  nedodrží postup podle ZVZ, přičemž tím podstatně ovlivní

nebo může ovlivnit výběr nejvýhodnější nabídky, a současně

uzavře smlouvu v době běhu odkladových lhůt nebo smlouvu

uzavře v rozporu s nařízením předběžného opatření.  

Na rozdíl od nápravných opatření dochází k uložení pokuty zejména

v případech, kdy zadavatel spáchal správní delikt, za který by byl

ÚOHS oprávněn uložit nápravná opatření, ale již došlo k uzavření

smlouvy a nelze proto dosáhnout nápravy. 

Poměr počtu uložených nápravných opatření a pokut tak může

sloužit jako určitý indikátor rychlosti přezkumu, který vyjadřuje

schopnost ÚOHS včas zasáhnout při prokázaném porušení zákona.

Samozřejmě nelze tento vztah chápat absolutně, jelikož na rychlost

zásahu může působit celá řada dalších faktorů, které ji ovlivňují

(např. komplikovanost případu, potřeba odborných posudků, neúplná

dokumentace). Proto je třeba jej pojímat spíše jako orientační

ukazatel trendu úspěšnosti ÚOHS.  

Jak ukazují data za roky 2007–2011, rozhodnutí ÚOHS v rámci

soudního přezkumu byla ve většině případů potvrzena. Úspěšnost se

od r. 2008 pohybuje obvykle v rozmezí 60–70 %, to však ještě

nemusí vypovídat o kvalitě většiny rozhodnutí Úřadu, protože soudně

je ročně přezkoumáváno pouze minimum ze všech rozhodnutí Úřadu.    

Míru využívání žalob jako opravného prostředku lze orientačně57

vyjádřit poměrem mezi potvrzenými rozhodnutí ÚOHS ve druhé instanci

a počtem podaných žalob. V posledních dvou letech je patrná klesající

tendence v používání žalob. Na základě dostupných dat, lze obtížně

určit důvody tohoto trendu. Například vzhledem k relativně stabilní

úspěšnosti rozhodnutí ÚOHS v soudním přezkumu (viz předcházející

tabulka) není možné pokles podaných žalob připsat zvyšující se kvalitě

práce ÚOHS. Pro zjištění důvodů tohoto trendu by však bylo zapotřebí

podrobnější analýzy konkrétních případů, např. vliv délky celkového

řízení na motivy dodavatelů využívat dalších opravných prostředků.    

O většině přezkoumávaných případů je rozhodnuto v 1. stupni. Počet

podaných rozkladů se po roce 2009 významně snížil (cca o 20 %).

To můžeme na jednu stranu připsat lepší kvalitě 1. st. rozhodnutí,

které stěžovatelé více akceptují. Nebo to naopak může být výsledek

snižující se důvěry v účinnost podaného rozkladu. Svým počtem

však nejsou zanedbatelné ani podané rozklady, důležitost

druhoinstančního rozhodování a role rozkladových komisí Úřadu. Jen

nepatrné množství přezkumných řízení je řešeno soudně.
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56  S účinností od 1. 1. 2010.
57  Míru použití žalob nelze interpretovat přesně k danému roku. Podané žaloby v jednom roce samozřejmě mohou souviset s rozhodnutími učiněnými v roce minulém.  

Tabulka 14

Míra využívání žalob

rok potvrzené rozhodnutí podané žaloby využívá žalob

2011 194 36 18,6 %

2010 130 24 18,5 %

2009 76 23 30,3 %

2008 175 44 25,1 %

2007 143 37 25,9 %

Zdroj: Výroční zprávy ÚOHS 2007 – 2011

Tabulka 15

Rekapitulace rozhodnutí, rozkladů a podaných žalob  

rok 1. st. rozhodnutí rozklady 2. st. rozhodnutí potvrzeno podané žaloby
(n) (%) (n) (%)

2011 710 258 36,3 242 194 80,2 36

2010 511 171 33,5 167 130 77,8 24

2009 285 167 58,6 100 76 76,0 23

2008 391 204 52,2 206 175 85,0 44

2007 386 205 53,1 206 143 69,4 37

Zdroj: Výroční zprávy ÚOHS 2007 – 2011



Vnímání přezkumu ÚOHS respondenty 

dotazníkového šetření 

Na hodnocení řešení návrhů na přezkum zadavatele jsme se ptali

zadavatelů i dodavatelů zakázek, přitom v obou případech jsme se

dotazovali pouze takových subjektů, které měly osobní zkušenost

s danou agendou. Ze vzorku respondentů se to týkalo celkem 

66 zadavatelů a 12 dodavatelů. V průzkumu nás zajímalo více

aspektů dohledové činnosti ÚOHS, od délky správního řízení po

srozumitelnost rozhodnutí ÚOHS a jeho integritu. 

Délka rozhodování ÚOHS o návrhu na přezkum 

V délce správního řízení o návrhu stěžovatele na přezkum se

hodnocení u skupiny zadavatelů a dodavatelů podstatně liší. 

To může být dáno zejména nižší reprezentativností skupiny

dodavatelů, protože mělo ze skupiny zkušenost s podáním návrhu

na přezkum ve správním řízení pouze 12 z nich. Větší výpovědní

hodnotu o délce řízení mají proto odpovědi zadavatelů. 

Celkem 74 % zadavatelů uvedlo, že řízení o návrhu trvalo více než

60 dní, což je v rozporu s obecným pravidlem správního řádu vydat

rozhodnutí do 30 dnů, nebo jde-li o zvlášť složitý případ, do 

60 dnů58. Důvody těchto prodlev ve správním řízení nelze

jednoznačně určit a měly by být předmětem detailnější analýzy

vnitřních rozhodovacích procesů ÚOHS.

Délka správního řízení u ÚOHS bývá většinou neúměrně

dlouhá, běžně dochází k překračování zákonných lhůt. Výsledky

upozorňují na značné rezervy v kvalitě práce ÚOHS a indikují

možné komplikace a nejistotu zadavatelů zakázek i soutěžících

uchazečů. Jednoznačný názor obou skupin na pomalou práci

ÚOHS může dlouhodobě ohrozit důvěru v efektivitu zákonných

opravných prostředků.

Kvalifikovanost osob rozhodujících o návrzích na přezkum

Kvalifikovanost osob rozhodujících ve správních řízeních o návrhu na

přezkum postupu zadavatelů je jedním z důležitých parametrů

kvality dohledového orgánu. Mimo precizní znalost české legislativy

je také nutné správně aplikovat rozhodnutí správních soudů

a Evropského soudního dvora v této oblasti. 

Graf 1

Považujete osoby, které rozhodují ve správním řízení 

na ÚOHS, za dostatečně kvalifikované pro takovou

činnost? (zadavatelé, N = 62)

Zdroj: Vlastní průzkum.

Graf 2

Považujete pracovníky, kteří rozhodují o návrhu 

na přezkum na ÚOHS, za dostatečně kvalifikované 

pro takovou činnost? (dodavatelé, N = 12)

Zdroj: Vlastní průzkum.
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Tabulka 16

Shrnutí délek správních řízení o návrhu na přezkum

Délka posledního správního řízení Dodavatelé (N = 12) Zadavatelé (N = 66)

do 10 pracovních dní 8% 0 %

do 20 pracovních dní 8% 0 %

do 30 pracovních dní 25% 9 %

do 40 pracovních dní 8% 5 %

do 60 pracovních dní 17% 12 %

více než 60 pracovních dní 33% 74 %

Zdroj: Vlastní průzkum.

71 %

5 %

24 %

59 %
8 %

33 %

58  Ustanovení §71, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

�   Ano (44)

� Ne (3)

� Jen něktré z nich (15)

�   Ano (7)

� Ne (1)

� Jen něktré z nich (4)



Kvalifikovanost rozhodovatelů hodnotí obě skupiny respondentů

většinou kladně, dodavatelé jsou mírně kritičtější. Přesto skoro

třetina respondentů pochybovala o plné kvalifikovanosti pracovníků

ÚOHS. 

Z výsledků lze soudit, že pracovníci ÚOHS jsou ve většině

případů dostatečně vybaveni pro kvalifikované rozhodnutí.

Evidentně se však objevují také situace, na které nejsou

pracovníci náležitě profesionálně vybaveni (vzdělání, znalosti,

zkušenosti z oboru). To se pravděpodobně bude negativně

projevovat na kvalitě a délce rozhodování u komplikovanějších

kauz, které vyžadují vyšší nároky na kvalifikovanost personálu.

Nestrannost při rozhodování 

Dalším důležitým parametrem kvalitního a spravedlivého

rozhodování je nestrannost rozhodovatelů vůči stranám, o jejichž

právech a povinnostech rozhodují. Podjatost v takových případech

může mít fatální důsledky na kvalitu rozhodnutí a může vyústit

v klientelismus a korupci. Proto jsme se ptali obou skupin

respondentů, zda znají pracovníky úřadu, kteří o jejich podnětu /

správním řízení rozhodovali. 

Graf 3

Znáte pracovníky ÚOHS, kteří rozhodovali v daném

správním řízení? (zadavatelé, N = 66)

Zdroj: Vlastní průzkum.

V odpovědích mezi dodavateli a zadavateli dochází ke zřejmé

disproporci. Zatímco dodavatelé neznali pracovníky úřadu ani

v jednom případě, 17 % zadavatelů odpovědělo, že pracovníky, nebo

jen některé z nich, znají. Vzhledem k počtu respondentů z řad

dodavatelů (12) lze odpovědi zadavatelů vnímat jako ty s vyšší

výpovědní hodnotou. Výsledky u zadavatelů by mohly být také

ovlivněny tím, že zadavatelé jsou vesměs velkými organizacemi,

které zadávají ročně desítky veřejných zakázek a mohou být

účastníky vícero správních řízení (mohou být v častějším a bližším

kontaktu s pracovníky úřadu z důvodu minulých nebo i souběžně

probíhajících řízení). Nicméně tento předpoklad není touto analýzou

zachycen ani zjišťován a bylo by třeba dalšího šetření.

Graf 4

Kontaktovali jste některé z nich mimo úkony nezbytné

pro průběh správního řízení? (zadavatelé, N = 49)

Zdroj: Vlastní průzkum.

Graf 5

Kontaktovali jste některé z nich mimo úkony nezbytné

pro průběh správního řízení? (dodavatelé, N = 11)

Zdroj: Vlastní průzkum.

Další otázka směřovala na zjištění bližšího kontaktu mezi

respondenty a pracovníky úřadu i mimo úkony nezbytné pro průběh

správního řízení (např. podání vysvětlení, předávání relevantních

dokumentů atp.). Respondenti z řad zadavatelů i dodavatelů

odpovídali podobně. Většina respondentů uvedla, že s pracovníky

úřadu komunikovala jen v rámci úkonů správního řízení, konkrétně

90 % zadavatelů a 91 % dodavatelů, jak ukazují grafy. 

Výsledky nasvědčují, že účastníci řízení ve většině případů

neudržují s pracovníky ÚOHS nadstandardní či intenzivní

vztahy, to se může stát pouze ve výjimečných případech.

Nestrannost rozhodování ÚOHS nebude ze strany účastníků

řízení pravděpodobně ohrožena. 

Předvídatelnost rozhodovacího procesu

Předvídatelnost, srozumitelnost a věcná konzistentnost rozhodnutí

ÚOHS o podaných návrzích na přezkum postupu zadavatele je

zásadní pro dobrou orientaci účastníků řízení (zadavatelů,

dodavatelů) a poskytuje určitou jistotu pro správnou

a předvídatelnou aplikaci zákonné úpravy. Výrazné odchylky od

dosavadní výkladové praxe soutěžních pravidel, její diskontinuita

a případná nesrozumitelnost důvodů pro daná rozhodnutí mohou

naopak vypovídat o narušení nestrannosti nebo profesionality

dohledové činnosti ÚOHS.
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�  Ano (6)

� Ne (55)

� Jen něktré z nich (5)
9 %

83 %

8 %

�   Ano (5)

� Ne (44)

90 %

10 %

�  Ano (1)

� Ne (10)

91 %

9 %



Graf 6

Rozhodl ÚOHS o vašem návrhu tak, jak jste

předpokládali? (dodavatelé, N = 13)

Zdroj: Vlastní průzkum.

Graf 7

Rozhodl ÚOHS v daném řízení tak, jak jste předpokládali?

(zadavatelé, N = 66)

Zdroj: Vlastní průzkum.

Zatímco jen 1 dodavatel (8 %) uvedl, že úřad rozhodl dle jeho

očekávání, u zadavatelů to bylo plných 63 % případů. Částečně nebo

zcela pak rozhodl úřad podle očekávání u 2/3 respondentů z řad

dodavatelů a 4/5 z řad zadavatelů. Vyšší úspěšnost

v předpokládaném výsledku rozhodnutí úřadu zaznamenáváme

u zadavatelů. Důvodem by mohla být jistá názorová blízkost

vyplývající z faktu, že jak úřad, tak i veřejní zadavatelé jsou součástí

veřejné správy, na rozdíl od dodavatelů spadajících do soukromého

sektoru. Dá se tedy usuzovat na určitou shodu ve vnímání potřeb či

dodržování podobných principů, dále svou roli může hrát i z toho

vyplývající pocit sounáležitosti, jenž by mohl vyústit i v jistou

shovívavost vůči veřejným zadavatelům při realizovaných kontrolách

či správních řízeních. 

ÚOHS většinou rozhoduje v souladu s předpoklady zadavatelů,

v těchto případech může hrát významný vliv názorová blízkost

a příslušnost k veřejné správě. 

Srozumitelnost rozhodnutí o návrhu na přezkum

Srozumitelností rozhodnutí o návrhu se rozumí, že pro respondenty

byly uvedené argumenty či důvody jasné a rozhodování bylo

transparentní. Lze usuzovat, že srozumitelnost rozhodnutí přispívá

k lepšímu přijetí rozhodnutí ze strany dodavatelů i zadavatelů. Pokud

jsou rozhodnutí přehledně zveřejňována a jsou názorově

konsistentní, mohou být do budoucna užitečným vodítkem pro

zúčastněné strany i pro širší skupinu zadavatelů a dodavatelů. 

Graf 8

Rozuměli jste důvodům proč ÚOHS takto rozhodl?

(zadavatelé, N = 66)

Zdroj: Vlastní průzkum.

Graf 9

Rozuměli jste důvodům rozhodnutí ÚOHS o vašem návrhu?

(dodavatelé, N = 13)

Zdroj: Vlastní průzkum.

Z odpovědí respondentů vyplývají značné rozdíly mezi zadavateli

a dodavateli, kteří se s rozhodnutím ztotožnili jen ve zhruba třetině

případů. Zadavatelům bylo odůvodnění nejasné zcela či částečně

v plné pětině případů. I zde bychom mohli usoudit na sdílení

myšlenkových postupů a vzorců chování v rámci veřejné správy,

protože rozhodnutí ÚOHS jsou srozumitelnější právě zadavatelům.

Výsledky by, v případě většího vzorku respondentů, mohly poukázat

na mezery ve srozumitelnosti rozhodnutí zejména ve vztahu

k dodavatelům. 

Rozhodnutí ÚOHS jsou srozumitelná většině zadavatelů

zakázek. Naopak většina dodavatelů rozhodnutí ÚOHS rozumí

pouze částečně.

Přesvědčivost rozhodnutí o návrhu na přezkum

Přijetí důvodů a jejich přesvědčivost je dalším důležitým kritériem

vyjadřující do značné míry kvalitu rozhodnutí ÚOHS. Respondenti

zde odpovídali na otázku, zda bylo poslední rozhodnutí ÚOHS

o návrhu pro ně přesvědčivé, zda či do jaké míry se ztotožnili

s uvedenými důvody. 
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�  Ano (1)

� Ne (4)

� Částečně (8)31 %

61 %

8 %

�   Ano (42)

� Ne (11)

� Částečně (13)

63 %

17 %

20 %

�  Ano (53)

� Ne (3)

� Částečně (10)

80 %

5 %

15 %

�  Ano (5)

� Ne (1)

� Částečně (7)

38 %

8 %

54 %



Graf 10

Ztotožnili jste se s důvody ÚOHS pro jeho rozhodnutí?

(dodavatelé, N = 13)

Zdroj: Vlastní průzkum.

Graf 11

Ztotožnili jste se s důvody v rozhodnutí uvedenými?

(zadavatelé, N = 66)

Zdroj: Vlastní průzkum.

Jak je patrné z uvedených grafů, zatímco pro většinu zadavatelů bylo

rozhodnutí úřadu přesvědčivé, pro většinu dodavatelů právě naopak.

Odpovědi respondentů potvrzují dříve uvedený předpoklad, že čím

srozumitelnější rozhodnutí je, tím je i snazší se s ním ztotožnit.

Pokud není dostatečně jasné, jak se ukázalo v odpovědích na

předchozí otázku, pak je i hůře přijímáno. 

Ztotožnění se s rozhodnutím o návrhu na přezkum je zcela jistě

snazší, pokud je v souhlasné poloze s aktivitami přezkoumávaného

zadavatele. Přesto se tento předpoklad neuplatňuje u všech

pokutovaných zadavatelů, spíše naopak. Více než polovina

pokutovaných zadavatelů (5 z 9) se s důvody rozhodnutí ztotožnila,

jeden zadavatel jen částečně a dva se s odůvodněním rozhodnutí

neztotožnili vůbec (25 %). V rovině úvahy se nabízí vysvětlení pro

nízké ztotožnění se s odůvodněním rozhodnutí na straně

dodavatelů (částečně se ztotožnilo 62 % dodavatelů), neboť

rozhodnutí by mohlo být v souladu s návrhem na přezkum podaným

dodavatelem, nicméně jeho reálný dopad je v praxi velmi nízký

a dodavateli nepřináší kromě určité satisfakce žádný přínos ve

smyslu možnosti získání předmětné veřejné zakázky. Tento aspekt

však nebyl předmětem zkoumání.

S výsledky rozhodnutí ÚOHS se častěji ztotožňují zadavatelé

než dodavatelé, což je důsledkem obecně vyšší

předvídatelnosti a srozumitelnosti rozhodnutí pro zadavatele.

Integrita procesu rozhodování o návrhu

Ukazatel integrity rozhodování ÚOHS byl v průzkumu vyjádřen

otázkou na případné informace o ovlivňování správního řízení

o návrhu na přezkum postupu zadavatele.  

Graf 12

Dostaly se k vám informace o ovlivňování řízení týkajícího

se vašeho posledního návrhu podaného na ÚOHS?

(dodavatelé, N = 13)

Zdroj: Vlastní průzkum.

Zatímco žádný zadavatel neuvedl, že by měl informace

o ovlivňování řízení, dva dodavatelé (15 %) uvedli jako důvod

ovlivňování korupcí. Bohužel s ohledem na počet respondentů

z řad dodavatelů nelze tento výsledek považovat za dostatečně

reprezentativní, nicméně je možné ho považovat za varovný signál.

Úřad je institucí, která má právě taková pochybení, i v souvislosti

s korupcí, odhalovat a odpovědi poukazující na ovlivňování řízení

v rámci úřadu jsou závažným zjištěním. 

Výsledky nepotvrdily, že by ovlivňování řízení u ÚOHS bylo

zavedenou praxí. Přesto nelze případné ovlivňování řízení zcela

vyloučit, vzhledem k odpovědím dvou dodavatelů, kteří

potvrdili korupční vliv na rozhodování Úřadu. 

Míra náročnosti podávání návrhu na přezkum úkonů

zadavatele k ÚOHS

Dalším ukazatelem problematiky rozhodování ÚOHS o návrhu na

přezkum byl názor na náročnost podávání návrhu na přezkum.

Přílišná náročnost může omezovat možnosti uchazečů podávat

opravné prostředky v případech špatného postupu zadavatele

v zadávacím řízení. Na druhou stranu, přílišná jednoduchost

v používání tohoto opravného prostředku může vést k jeho

nadměrnému zneužívání např. v podobě zbytečných obstrukcí

a vyvolávání tlaku na zadavatele, aby rozhodl ve prospěch

nespokojeného uchazeče. 
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�   Ano (2)

� Ne (3)

� Částečně (8)
23 %
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�  Ano (44)
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85 %

15 %



Graf 13

Náročnost podávání návrhu na přezkum, (dodavatelé, N = 13)

Zdroj: Vlastní průzkum.

Graf 14

Náročnost podávání návrhu na přezkum, (zadavatelé, N = 65)

Zdroj: Vlastní průzkum.

Dodavatelé v drtivé většině hodnotili podání návrhu na přezkum

adekvátně náročným. Zadavatelé využili k odpovědi 3 ze čtyř

možností, nicméně i tak se více než dvě třetiny z nich domnívaly, že

podání má odpovídající náročnost. Pětina ho dokonce shledala

nenáročným, což je ale možné chápat jako důsledek skutečnosti, že

jsou to právě dodavatelé, kteří podáním návrhu mohou zadavatelům

významně zkomplikovat průběh zadávacího řízení. Zcela přirozeně

proto část zadavatelů považuje možnosti uchazečů podávat

opravné prostředky za hrozbu.

Z odpovědí je patrné, že většina respondentů považuje nároky

na podání návrhu na přezkum zadavatele za adekvátně

náročné. Ve většině případů proto nehrozí, že by podmínky pro

podání návrhu na přezkum omezovaly možnosti neúspěšných

uchazečů bránit se nežádoucímu postupu zadavatele, a na

druhou stranu je minimalizováno riziko zneužívání tohoto

opravného prostředku uchazeči v soutěži.

2.4 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ K PŘEZKUMU 

VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

V ČR je organizace přezkumu veřejných zakázek vystavěna na

administrativním a soudním přezkumu, hovoříme tedy o tzv.

hierarchickém modelu přezkumu. V tomto smyslu je do pravomocí ÚOHS

svěřen administrativní přezkum na principu dvojinstančního rozhodnutí.

Přezkum je v tomto smyslu vykonáván také pro podlimitní veřejné

zakázky, tedy nad rámec minima definovaného evropskou legislativou.

Soudní přezkum je v českém systému organizován v linii správního

soudnictví, což znamená, že adresáti správního rozhodnutí ÚOHS

mají možnost podat proti jeho pravomocnému rozhodnutí žalobu

u Krajského soudu v Brně a dále u Nejvyššího správního soudu

v Brně. Soudní přezkum se v tomto smyslu řídí soudním řádem

správním. 
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Význam rozhodnutí o návrhu na přezkum pro organizaci zadavatele

Tabulka 17

Shrnutí vnímání osob, které rozhodují ve správních řízeních

Osoby rozhodující ve správním řízení jsou: Dodavatelé Zadavatelé 
Ano Ne Částečně Ano Ne Částečně

Kvalifikované 59 % 8 % 33 % 71 % 5 % 24 %

Ovlivněné 15 % 85 % 0 % 0 % 100 % 0 %

Tabulka 18

Shrnutí kritérií rozhodování úřadu

Poslední rozhodnutí o návrhu na přezkum bylo: Dodavatelé Zadavatelé 
Ano Ne Částečně Ano Ne Částečně

Srozumitelné 38 % 8 % 54 % 80 % 5 % 15 %

Předvídatelné 8 % 31 % 62 % 64 % 17 % 20 %

Přesvědčivé 15 % 23 % 62 % 67 % 17 % 17 %

�  Adekvátně náročné (12)

� Náročné (1)

8 %

92 %

�   Je složité (8)

� Nenáročné (13)

� Má odpovídající náročnost (44)

68 %

12 %

20 %



Toto uspořádání přezkumu plně odpovídá běžnému modelu

v ostatních evropských zemích, např. Dánsku, Německu, Slovinsku. Je

taktéž dodržena podmínka, aby byla poslední instance přezkumu

oddělena od funkcí v oblasti regulace veřejného zadávání. 

Z hlediska formálního ukotvení základních parametrů přezkumu se

jeví český model v porovnání se zahraniční praxí jako standardní

a dostatečný. 

V souvislosti s hodnocením praktického výkonu přezkum ÚOHS je

vhodné zodpovědět si dvě kruciální otázky. První je míra nezávislosti

a odbornosti přezkumu, druhou pak rychlost a účinnost přezkumu.  

Nezávislost a odbornost přezkumu

Z hlediska posuzování nezávislosti přezkumu na 1. i 2. stupni je

obtížné hodnotit zejména stupeň první, protože není k dispozici

dostatek informací o vnitřním organizačním uspořádání Úřadu (tj.

o způsobu přípravy návrhu rozhodnutí, který posléze vydává

místopředseda Úřadu). Přitom na 1. stupni v současné době končí

většina rozhodnutí Úřadu. Nelze proto posoudit, nakolik je přítomen

prvek kolektivního rozhodování v 1. instanci, např. zda návrh

rozhodnutí připravuje pouze individuální pracovník, nebo zda může

být pro specifické případy vtvořena určitá poradní komise atp.

V případě druhé instance (rozkladové řízení) je návrh připravován

rozkladovou komisí. Rozkladové komise tvoří druhoinstanční

rozhodnutí Úřadu a jsou nejdůležitějším článkem pro řešení rozkladů.

Přitom jejich zřizování a obsazování je zcela v rozhodovacím

monopolu předsedy Úřadu a také nejsou stanoveny žádné další

požadavky na odbornost, zkušenosti a integritu členů. Na práci

komisí navíc nelze z vnějšku efektivně dohlížet59. Kvalita

a nezávislost komisí tak do značné míry závisí na kvalitě

a nezávislosti předsedy Úřadu, což vystavuje rozhodování Úřadu

většímu riziku různých zájmových a politických tlaků. 

Každý rokem stoupá počet prvostupňových rozhodnutí Úřadu. Je

proto žádoucí, aby zvyšující se kvantitu doprovázela také

dostatečná odbornost a kvalita rozhodnutí. Z tohoto hlediska

stojí za zmínku zejména relativně vysoká úspěšnost rozhodnutí

Úřadu v soudním přezkumu. Ta v letech 2010 a 2011 dosáhla cca

60–70 %, což dokládá praktickou úroveň odbornosti a nezaujatosti

v přezkumu60. Většina respondentů v průzkumu hodnotila

zaměstnance Úřadu jako kvalifikované, přesto se objevují případy, na

které pracovníci ÚOHS svojí kvalifikovaností nestačí. Taková selhání

lze patrně očekávat při přezkumu specifických poptávkových

řízeních. Z průzkumu dále vyplynulo, že integrita zaměstnanců

ÚOHS je ve většině případů na dobré úrovni, nicméně

v některých rozhodnutích k selhávání integrity došlo nebo k ní

mohlo dojít (2 ze 13 dodavatelů potvrdili korupci v rozhodnutí, 10 %

zadavatelů kontaktovalo pracovníky ÚOHS mimo správní řízení, 17 %

zadavatelů zná pracovníky Úřadu, kteří rozhodují o jejich případu). 

Z hlediska předvídatelnosti a přesvědčivosti rozhodnutí Úřadu

pro jejich adresáty panuje mnohem větší důvěra mezi

zadavateli než dodavateli. Značná rozdílnost v postojích

zadavatelů a dodavatelů signalizuje znaky nerovnováhy

a neobjektivity v rozhodnutích ÚOHS. Ty nemusí být nutně dány

přímým ovlivňováním přezkumu, ale také sounáležitostí v rámci

veřejného sektoru.

Efektivita a rychlost dohledu

Podle respondentů je patrně největší problémem v přezkumu ÚOHS

přílišná délka rozhodování, kdy byla většina správních řízení delší než

maximální (rozuměj výjimečná) lhůta 60 dnů. To může podstatně

snižovat důvěru účastníků řízení v celkovou akceschopnost Úřadu

a funkčnost opravných prostředků. Zde se zřejmě negativně

projevují nedostatečné kapacity Úřadu, který by měl zvládat stále se

zvyšující objem přezkumné činnosti. V přezkumu samotném je třeba

vyzdvihnout snahu Úřadu více předcházet případným škodám,

jelikož v jednotlivých letech roste podíl vydaných předběžných

oznámení. Úřad taktéž usiluje o větší razanci svých rozhodnutí

a stimulování chování zadavatelů, roste počet a výše udělených

pokut za porušování ZVZ. Na druhou stranu lze z výsledků

průzkumu vyvodit, že rozhodnutí úřadu na praxi zadavatelů

pravděpodobně nemají větší a dlouhodobější vliv, jen minimum

zadavatelů přistoupilo například k personálním obměnám nebo

změně vnitřních pravidel pro organizaci zadávacích řízení. 
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59  ÚOHS nezveřejňuje složení komisí, také nejsou zveřejňovány žádné záznamy z jednání komisí, např. usnesení komisí, protokoly o hlasování.  
60  V daném období bylo u soudu přezkoumáno cca 18 % rozhodnutí ÚOHS. 



Podle názorů respondentů současné zákonné podmínky pro

podávání návrhu na přezkum nepředstavují překážky k efektivnímu

uplatnění tohoto opravného prostředku. Případné bariéry tak lze

spatřovat spíše v nedostatečné implementaci zákonných

ustanovení (např. přílišná délka správních řízení, nízká přesvědčivost

rozhodnutí Úřadu pro dodavatele, případná nedostatečná

kvalifikovanost pracovníků Úřadu).         

Z výše uvedeného doporučujeme zejména:

1)  významně urychlit prošetřování podaných návrhů na přezkum

úkonů zadavatelů, tak aby byly dodržovány zákonem stanovené

lhůty pro vydání rozhodnutí. Toho lze docílit kombinací:

•   dostatečného navýšení personálu,

•   interní reorganizace přezkumu na základě výkonnostního

a personálního auditu,

•   elektronizace správní agendy61,

•   kvalitní personální politiky, kdy by byla vedoucí místa v Úřadu

obsazována na základě otevřených výběrových řízení.

2)  zajistit vyšší nezávislost a odbornost přezkumu v rozkladovém

řízení. V tomto smyslu lze zvážit dvě varianty:

(i)   zřídit kolektivní rozhodovací orgán (např. radu), který by měl

obdobné pravomoci a funkce, jako je tomu v případě Kolegia

NKÚ.62 Tento orgán by tedy rozhodoval o podaných rozkladech

ve věci veřejného zadávání,63 ale dále by rozhodoval také

o klíčových záležitostech činnosti ÚOHS (tj. schvalování

návrhů organizačního a pracovního řádu, rozpočtu, plánu

kontrolních činností, výročních zpráv atp.). V čele orgánu by

stál předseda Úřadu. Tato varianta je z hlediska vyšší

nezávislosti ÚOHS výhodnější, protože by zvýšila nezávislost

přezkumu (orgán by přímo rozhodoval o podaných rozklad)

a garantovala by větší nezávislost také ve strategickém řízení

a směřování činnosti ÚOHS.   

(ii)  zachovat postavení i funkci rozkladových komisí, avšak

zákonně upravit výběr členů komisí a odborné předpoklady pro

výkon jejich funkce (typ vzdělání, délka praxe, zkušenosti,

bezúhonnost atp.). V případě rozdílného výroku předsedy

ÚOHS od návrhu rozkladové komise by musel předseda své

rozhodnutí písemně dostatečně odůvodnit.  

Ať by již bylo přistoupeno k první nebo druhé variantě, v obou

případech je žádoucí upravit výběr členů do orgánu tak, aby bylo

rozšířeno dosavadní výhradní nominační právo předsedy ÚOHS, na

další relevantní aktéry, např. členy parlamentu, profesní komory,

podnikatelské oborové svazy a asociace, vybrané zástupce veřejné

správy (státní správy i samosprávy) a akademického sektoru. Nominaci

na členství v orgánu by mělo předcházet výběrové řízení, ve kterém by

byly prověřeny kvalifikační předpoklady na výkon této funkce.       

3 KONTROLA ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH
ZAKÁZEK 

Tato kapitola se věnuje kontrole v systému veřejných zakázek

vykonávané ÚOHS. V první části vymezujeme požadavky EU pro

tuto oblast, v další předkládáme řešení aplikovaná u jiných členů EU.

Třetí část popisuje kontrolní funkce při zadávání veřejných zakázek

v České republice a prezentuje data o kontrolní činnosti Úřadu. Dále

uvádíme výsledky našeho dotazníkového šetření o kvalitě činnosti

ÚOHS a v závěru shrnujeme naše zjištění o dané oblasti

a předkládáme určitá doporučení pro zlepšení kontrolní činnosti

ÚOHS.    

3.1 POŽADAVKY EU NA VÝKON KONTROLY 

PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Otázkám kontroly se v rámci regulace na úrovni EU zabývá směrnice

18/2004/EC, konkrétně § 81, který definuje požadavky na

monitorovací mechanismy a odvolává se na Směrnici 89/665/EHS,

jíž jsme se blíže věnovali ve třetí kapitole. Kontrola se týká obou fází

zadávání veřejných zakázek – fáze před uzavřením a po uzavření

smlouvy. Kontrola a monitoring patří mezi základní funkce regulace

v jednotlivých zemích EU. 

3.2 KOMPARATIVNÍ POHLED NA ŘEŠENÍ APLIKOVANÁ 

V ZEMÍCH EU  

Kontrola veřejného zadávání nemá v jednotlivých členských státech

EU jednotnou organizaci a všeobecně lze rozlišovat tři organizační

modely: 

Model 1: hlavní kontrolní funkce veřejného zadávání jsou svěřeny

specializovanému centrálnímu úřadu.

Model 2: hlavní kontrolní funkce veřejného zadávání vykonává

samostatná organizace (orgán) pro tento účel zřízená.

Model 3: hlavní kontrolní funkce veřejného zadávání vykonává

externí kontrolní instituce. 

MODEL 1

Tento model se aplikuje ve většině nových členských států, jako je

např. Litva, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Česká republika, Malta,

a někdy také u dlouhodobých členů, např. v Dánsku. V rámci tohoto

přístupu jsou kontrolní funkce centrálního úřadu doplněné také ex

post kontrolou ze strany nejvyšší kontrolní instituce. 
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61  Elektronizace správních řízení u ÚOHS je připravována v rámci plánované novely ZVZ (stav – květen 2013).
62  Viz § 13, zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu.
63  Jelikož ÚOHS vykonává více agend, bylo by vhodné zřídit zvláštní kolektivní odvolací orgán pro každou agendu zvláště, minimálně pak pro agendu veřejných zakázek.  



MODEL 2

Příkladem tohoto přístupu může být například Itálie, kde byl

vytvořený zvláštní Úřad pro kontrolu veřejných smluv (Authority for

Supervision of Public Contract). Rada této organizace se skládá ze 7

členů jmenovaných parlamentem, přičemž členové musí splňovat

stanovená profesní kritéria. Dalšími příklady jsou Slovnisko (National

Review Commission), Norsko, které zřídílo Radu pro stížnosti při

zadávání veřejných zakázek (Public Procurement Complaint Board)

skládající se z 10 vysoce kvalifikovaných právníků, nebo Lotyšsko

(Procurement Monitoring Bureau).  

MODEL 3

Tento model je implementován např. v Rakousku (The Court of

Auditors, Rechnungshof), Belgii (Court of Auditors) nebo Bulharsku

(National Audit Office), kde kontrolu zadávání veřejných zakázek

vykonává i orgán Ministerstva financí (State Financial Inspection).

Dále jsou to například Finsko, Maďarsko (State Audit Office

a Government Audit Office) a Slovinsko, kde také kontrolu vykonává

orgán Ministerstva financí (Budget Supervision Office). 

3.3 ČESKÁ REPUBLIKA

Systém kontroly veřejného zadávání odpovídá výše uvedenému

prvnímu modelu organizace kontroly veřejných zakázek, kdy jsou

tyto pravomoci primárně svěřeny ÚOHS jako centrálnímu úřadu pro

agendu kontroly a dohledu při zadávání veřejných zakázek. Svoji

nezastupitelnou funkci má také NKÚ, jakožto nejvýše postavená

kontrolní instituce, která má právo kontrolovat hospodaření

s prostředky státu a EU, do čehož spadají také veřejné zakázky

financované z těchto prostředků. V souvislosti se zaměřením této

studie se dále budeme zabývat výhradně kontrolní a dohledovou

činností ÚOHS.  

3.3.1 Zákonný rámec pro kontrolu a dohled

Jak již bylo detailněji uvedeno v kapitole 2, je základní působnost

ÚOHS, tj. výkon dohledu při zadávání veřejných zakázek, vymezena

zákonem č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu

hospodářské soutěže, a detailněji je dohledová činnost dána

zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). V této

kapitole se zaměříme na dohledovou a kontrolní činnost ÚOHS v linii

obecného dohledu, tj. vlastní kontrolní činnosti Úřadu a zahájení

správních řízení z moci úřední v případech, kdy Úřad identifikoval při

kontrole porušení soutěžních pravidel. Úřad v rámci svých činností

může kontrolovat úkony zadavatele při zadávání zakázek podle

zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole (dále jen „zákon o státní

kontrole“). 

Zákon o státní kontrole upravuje základní podmínky pro provádění

kontroly (osoby pověřené ke kontrole, prevence podjatosti

kontrolních pracovníků, práva a povinnosti kontrolorů

i kontrolovaných osob) a dále vymezuje náležitosti státní kontroly64.

Za zmínku stojí zejména: 

•   náležitosti kontrolního protokolu, ze kterého musí být jasné

veškeré skutečnosti o provedené kontrole,

•  řízení o námitkách kontrolovaných osob, které umožňují případné

korekce špatně nebo nekvalitně provedené kontroly,

•   udělování sankcí v případě nesoučinnosti kontrolované osoby,

•   předávání zjištění příslušným orgánům, které jsou odpovědny za

nápravu,

•   oznamování podezření z trestné činnosti zjištěné v průběhu

kontroly orgánům činným v trestním řízení. 

V praxi výše uvedené znamená, že Úřad může kontrolovat úkony

zadavatele při zadávání zakázek, rozhodovat o případném porušení

zákonných postupů, uplatňovat předběžné a nápravné opatření

a ukládat sankce. Výše uvedené právní předpisy (zákon o veřejných

zakázkách, zákon o působnosti ÚOHS a zákon o státní kontrole)

nijak blíže nevymezují plánování, organizaci, výkon ani

transparentnost kontrolní a dohledové činnosti ÚOHS. Tyto aspekty

jsou výhradně záležitostí vedení Úřadu.

Jelikož se kontrolní činnost ÚOHS odvíjí ze ZVZ, samotná kontrola se

omezuje na zadávací proces, tj. na dodržování procesních pravidel

stanovených zákonem či prováděcími předpisy k veřejnému

zadávání. Kontrola ÚOHS tak nemůže zohledňovat věcné aspekty

celého nákupního procesu, zejména dodržování rozpočtových zásad

3E – hospodárnosti, efektivity a účelnosti výdajů na veřejné

zakázky.65 

Zákonné předpisy tak poskytují ÚOHS dostatečné pravomoci pro

výkon dohledu a kontroly dodržování soutěžního práva v oblasti

veřejného zadávání. Přitom v linii obecné dohledu umožňují

oznamovat porušování soutěžních pravidel od předem

neomezeného počtu osob a iniciovat kontrolu z moci úřední.

Pro vlastní kontrolní činnost ÚOHS jsou zákonem o státní kontrole

stanoveny základní podmínky pro kontrolu (zejm. kompetence

kontrolorů, náležitosti kontroly, součinnost kontrolovaného subjektu

a dalších kontrolorů, dokumentace).
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64  Ustanovení § 15–20 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole. 
65  Věcná (ekonomická) kontrola zadávaných veřejných zakázek spadá v prvé řadě do kompetence vnitřní kontroly zadavatelů, případně jiným správcům veřejných rozpočtů (např.

ministerstva, kontrolní orgány EU) a dále externí kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu v případě, že je nakládáno s prostředky státního rozpočtu. 



Určité nejasnosti v právní úpravě panují v případě dohledu ÚOHS při

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (podle §18, odst. 3

ZVZ). Na jednu stranu je ÚOHS pověřen výkonem dohledu nad

dodržováním povinností plynoucích z ustanovení ZVZ, kam logicky

spadá i zadávání zakázek malého rozsahu. Na stranu druhou však

podle ustanovení ZVZ66 není poskytnuta aktivní legitimace

stěžovatele účastníkům zadávacího řízení v případě zakázek malého

rozsahu. Nemožnost přezkumu v linii správního řízení se však

projevuje také v linii obecného dohledu, protože ÚOHS odmítá řešit

nestandardní postupy při zadávání tohoto druhu zakázek. Situace

v rozsahu dohledu ÚOHS se podstatně zlepšila účinností novely

ZVZ od 1. 4. 2012, která snížila limity pro VZMR na 1 mil. Kč pro

dodávky a služby a na 3 mil. Kč pro stavební práce. V této souvislosti

došlo také k významnému navýšení personálu Úřadu (viz tab. 2).

Úřad může provádět kontrolu z vlastní iniciativy nebo na základě

podnětu fyzických nebo právnických osob67, které nejsou účastníky

zadávacího řízení, resp. nedisponují aktivní legitimací stěžovatele

(viz kapitola 3.3.1).  

Nastavení kontrolního systému v rámci Úřadu

ÚOHS nemá nastaveny žádné další formální vnitřní postupy pro

vlastní kontrolní činnost, které by náležitě rozváděly organizaci

kontrolních činností, jejich evidenci a transparentnost. Za

nejpodstatnější nedostatky lze označit absenci plánování

kontrolní činnosti, neboť zcela chybí způsob sestavování

a schvalování plánu kontrol. 

Pro pracovníky provádějící praktickou kontrolu není k dispozici

metodické vedení ve formě metodik nebo manuálů pro efektivní

a cílený průběh kontroly (např. kontrolní metody, riziková místa

v procesu zadávání zakázek, soutěžní specifika určitých odvětví,

např. architektonické soutěže, IT služby a dodávky, velké stavební

projekty).

ÚOHS nevede žádnou zvláštní interní statistiku své kontrolní

činnosti (např. počet a druh kontrol, výsledky kontroly, typy

kontrolovaných subjektů). Nemůže proto docházet k pravidelnému

vyhodnocování kontrolní činnosti, zda a nakolik je efektivní. Vedení

Úřadu nemá k dispozici adekvátní zpětnou vazbu o efektivitě celého

kontrolního systému a hůře bude systém inovovat a korigovat. 

Přestože jsou podněty důležitým zdrojem informací pro zahájení

přezkumné činnosti Úřadu, jejich přijímání, evidence a řešení se

neřídí žádným formálně stanoveným mechanismem. Taktéž směrem

k veřejnosti nejsou k dispozici žádné základní instrukce pro

oznamovatele, jakým způsobem podněty podávat a co vše by měly

standardně obsahovat, aby se jimi ÚOHS mohl vážně zabývat

a nebyl zahlcován podněty nerelevantními.

Absence jakékoli databáze kontrolní činnosti se negativně projevuje

také na celkové vnější transparentnosti Úřadu. Veřejnost ani aktéři

na trhu s veřejnými zakázkami nemohou dohlížet na intenzitu

a efektivitu kontrolní činnosti ÚOHS. Její rozsah a kvalita může být

ohrožena při neprofesionálním vedení Úřadu, nebo pokud dojde

k selhání jeho integrity (politické ovlivňování, klientelismus, korupce).

O tom, že transparentnost kontrolních činností ÚOHS má velké

rezervy, svědčí například informační praxe NKÚ, který detailně

zveřejňuje postup svých kontrolních akcí.68

3.3.2 Praxe kontrolní činnosti ÚOHS 

Údaje z výročních zpráv ÚOHS poskytují základní statistický přehled

o zastoupení dohledové a kontrolní činnosti Úřadu v linii správního

řízení i obecného dohledu. 

Z údajů o zahájených správních řízeních uvedených v tab. 8

jednoznačně vyplývá, že ve sledovaných letech 2007–2011 byla

většina kapacit Úřadu alokována na přezkum zakázek v linii

správního řízení. Míra zahájených řízení z moci úřední (na základě

podnětu třetích osob či z vlastní iniciativy Úřadu) se v absolutních

číslech pohybuje kolem 90 ročně, jejich relativní podíl však v průběhu

let klesá (37 % v r. 2008 oproti 18,1 % v r. 2011). Podrobnější

pohled na rozhodnutí z moci úřední nabízí následující tabulka. 

Většina správních řízení z moci úřední byla zahájena na základě

podaných podnětů. Vyjma roku 2009 měly na zahájení tohoto typu

správních řízení nulový podíl vlastní kontroly ÚOHS. Uvedená data

ukazují na důležitost institutu podnětů od třetích osob pro

zahájení správních řízení z moci úřední, díky kterým byla řízení z moci

úřední většinou zahájena. Na základě podnětů bylo v r. 2011

přezkoumáno celkem 1036 veřejných zakázek, v r. 2012 to

bylo již plných 2900 veřejných zakázek.69 Tato data dokazují

pozitivní trend, tedy že ÚOHS klade podaným podnětům

zvýšenou pozornost. Na druhou stranu výsledky ukazují na

minimální až nulové zastoupení vlastní kontrolní činnosti Úřadu.70 
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66  § 110 ZVZ umožňuje podávat námitky proti postupu zadavatele u podlimitních a nadlimitních zakázek či v soutěži o návrh. Návrh na přezkum postupu zadavatele nelze podat k
ÚOHS, pokud nebyla podána námitka proti postupu zadavatele.

67  ÚOHS jako správní orgán je povinen přijímat podněty podle ustanovení § 42, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
68  Registr kontrolních akcí a kontrolovaných osob, viz http://nku.cz/scripts/rka/default.asp. 
69  Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2012 (MMR ČR).
70  Na základě žádosti Oživení, o. s., o informace ÚOHS uvedl, že v r. 2011 neprovedl žádnou vlastní kontrolu ve smyslu zákona o státní kontrole (odpověď ÚOHS ze dne 17. 9. 2012). 



Relevance přijatých podnětů

Jelikož je ÚOHS v kontrole a dohledu odkázán především na vnější

informační zdroje (oznamovatelé, stěžovatelé), je relevance podnětů

velmi důležitým kritériem pro analýzu možností kontroly a dohledu.  

Z údajů je patrný každoroční zvyšující se objem přijatých podnětů.

Největší nárůst nastal v r. 2010, kdy bylo přijato o 148 podnětů více

než v předchozím roce. Celkově se na ÚOHS obrací cca jednou tolik

oznamovatelů než v r. 2008. Úřadu v posledních letech významně

narůstá agenda v souvislosti s prověřováním podnětů a zahájením

správního řízení z moci úřední.

Se vzrůstajícím počtem podnětů však zároveň klesala jejich

relevance. V r. 2007 byl relevantní každý čtvrtý podnět, po propadu

v r. 2009 se relevance začala opět zvyšovat z 15 % v r. 2010 na

současných 20 %. 

Příčin tohoto vývoje mohlo být vícero. Na straně oznamovatelů to

může být vyjádření rostoucí nespokojenosti se stavem veřejných

zakázek v kombinaci s nedbalou přípravou podnětů nebo neznalosti

ohledně pravomocí ÚOHS. Na straně druhé to mohou být omezené

kapacity ÚOHS, prioritou je tedy řádné zpracování zvyšujícího se

počtu návrhů na přezkum a na řešení podnětů je logicky vyčleněno

méně kapacit, proto nelze všechny podněty náležitě prověřovat. Pro

zodpovězení této otázky by však bylo zapotřebí detailnější analýzy

mezi oznamovateli a pracovníky ÚOHS.

Udělování sankcí

Nejzřetelnějším výsledkem kontrolní činnosti ÚOHS, ať již v linii

správního řízení, nebo obecného dohledu, jsou pokuty udělované za

porušování soutěžních pravidel zadavateli zakázek a zápis do

rejstříků se zákazem plnění veřejných zakázek nebo koncesních

smluv. 

Pouze s výjimkou roku 2007 ve sledovaném období narostla jak

frekvence udělených pokut, tak také jejich výše. Nejvyšší meziroční

nárůst počtu udělených pokut nastal mezi roky 2010 a 2011

o plných 48 %, celková výše pokut se přitom více než zdvojnásobila.

V průběhu sledovaných let také podstatně narostla průměrná výše

pokuty, když v roce 2011 přesáhla hodnotu 300 tisíc. Z údajů je

zřejmé, že ÚOHS postupem let začal klást na udělování pokut

mnohem větší důraz co do počtu i objemu uložených pokut.

Nárůst udělených pokut může být ukazatelem vyšší intenzity

kontrolní činnosti ÚOHS. Otázkou však zůstává, zda vyšší
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Tabulka 19

Přehled správních řízení z mocí úřední

rok podněty zast. správní řízení kontroly jiné

2011 N/A N/A N/A N/A

2010 N/A N/A N/A N/A

2009 76 12 11 0

2008 68 10 0 13

2007 70 18 0 8

Pozn: N/A – neuvedeno, od r. 2010 se řízení zahájená z moci úřední dále podrobněji nevykazují

Zdroj: Výroční zprávy ÚOHS 2007–2011.

Tabulka 20

Relevance přijatých podnětů  

rok přijaté podněty řízení na základě podnětu relevance podnětu

2012 720 143* 19,9 %

2011 604 96* 15,8 %

2010 516 77* 14,9 %

2009 368 76 20,6 %

2008 305 68 22,3 %

2007 281 70 24,9 %

Pozn: Za roky 2010–2012 není uveden počet podnětů, ale celkový počet správních řízení z moci úřední. Uvedená relevance za r. 2010 a 2011 bude platná ze předpokladu, že

všechna řízení z moci úřední byla v daných letech zahájena na základě podnětů. V praxi tak pravděpodobně bude relevance ještě o trochu nižší. 

Zdroj: Výroční zprávy ÚOHS 2007–2011, výroční zpráva o VZ 2012 (MMR).



a častější pokuty mají taktéž dostatečný odstrašující a preventivní

efekt vedoucí ke skutečnému zlepšení praxe zadavatelů. 

Dosavadní dílčí průzkumy71 v této oblasti spíše upozorňují na

neblahou praxi, kdy jsou udělené pokuty většinou hrazeny

z rozpočtů zadavatelů bez regresních náhrad vymáhaných po

osobách odpovědných za pochybení. V takových případech se bude

udělená pokuta míjet účinkem a nebude dostatečně motivovat

k nápravě, protože dochází prakticky pouze k přelévání částek

z jednoho veřejného rozpočtu do jiného bez dopadů na konkrétní

osoby, které pochybení způsobily.

Z hlediska sankcionování nepoctivých dodavatelů je nejúčinnějším

nástrojem jejich zápis do rejstříku se zákazem plnění veřejných

zakázek, čímž jsou dodavatelé vyloučení z trhu veřejných zakázek na

3 roky. K březnu 2013 bylo v rejstříku zapsáno 7 dodavatelů,

poslední tři přibyli za první čtvrtletí roku 2013.       

3.3.3 Vnímání dohledové a kontrolní činnosti ÚOHS

zadavateli zakázek  

Dalším zdrojem zjištění o kontrolní a dohledové činnosti ÚOHS jsou

výsledky dotazníkového šetření mezi zadavateli. V prvé řadě byli

zadavatelé dotázáni na důvody poslední kontroly provedené v jejich

organizaci Úřadem.

Graf 15

Typ poslední provedené kontroly, (N = 46)

Zdroj: Vlastní průzkum.

V nadpoloviční většině případů proběhla kontrola ÚOHS na základě

podnětu třetí osoby. Druhým nejčastějším důvodem byla kontrola

v rámci správního řízení (na základě podaného návrhu na přezkum).

Zřídka byla důvodem kontroly vlastní iniciativa ÚOHS nebo vlastní

podnět kontrolované organizace. Výsledky z dotazníkového šetření

potvrzují výše identifikovaný fakt nízkého podílu kontrol

provedených z vlastní iniciativy Úřadu a může ukazovat na jeho

malou schopnost vyvíjet vlastní kontrolní činnost.

Pětina (9 ze 46) kontrolovaných zadavatelů dostala od Úřadu při

poslední kontrole pokutu. V tom případě byli zadavatelé dotázáni na

svůj postoj k udělené pokutě.

Graf 16

Víte, proč vaší organizaci byla udělena pokuta právě 

v takové výši? (N = 9)

Zdroj: Vlastní průzkum.

Jen zhruba polovina respondentů uvedla, že je jim důvod udělení

pokuty v takové výši zřejmý. Je možno předpokládat, že pokud

zadavatelé rozumí důvodům, proč jim byla pokuta udělena právě

v dané výši, budou ji taktéž snáze akceptovat a vyvodí z ní patřičné

důsledky. Ze zjištění lze soudit, že zhruba v polovině případů je

výchovný i sankční účinek mizivý.
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Tabulka 21

Výše a počet udělených pokut  

rok počet pokut výše pokut (Kč) průměrná výše pokuty (Kč)

2012 119 39 511 000 332 025

2011 89 28 815 000 323 764

2010 60 11 240 000 187 333

2009 69 3 997 000 57 928

2008 66 3 006 500 45 553

2007 83 10 802 500 130 151

Zdroj: Výroční zprávy ÚOHS 2007–2011, výroční zpráva o VZ 2012 (MMR).

71  Srov. např. Pavel, Jan. Efektivnost fungování kontrolních systémů veřejných zakázek v ČR (TIC, 2009) nebo Kameník, Martin. Osobní odpovědnost veřejných funkcionářů 
(Oživení, 2009 – nepublikováno).
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Graf 17

Dopady rozhodnutí na chod organizace zadavatele, (N = 62)

Zdroj: Vlastní průzkum.

Zadavatelé byli tázáni, jaký vliv mělo rozhodnutí o návrhu na

přezkum pro jejich vlastní organizaci. Pro téměř polovinu

respondentů nemělo rozhodnutí ÚOHS na organizaci žádný dopad

a na straně organizací zůstalo zcela bez reakce (47 %). Za

předpokladu, že zadavatelé přistupovali k rozhodnutí ÚOHS

odpovědně a řešili rozhodnutí, ve kterém bylo nalezeno určité

pochybení v jejich postupu (53 % odpovědí), lze hodnotit tyto

odpovědi následovně. Většina z těch zadavatelů, kteří reagovali na

rozhodnutí ÚOHS, si z rozhodnutí vzala určité ponaučení, avšak

nepodnikla žádné další konkrétní kroky k nápravě. Pouze 11 %

zadavatelů uvedlo, že rozhodnutí mělo vliv na nějaké konkrétní

opatření, konkrétně 3 % zadavatelů uvedla přímou úpravu interních

předpisů organizace a dalších 8 % jiná opatření. Bohužel v těchto

případech zadavatelé neuváděli konkrétně, co bylo podstatou jiného

opatření, což výrazně snižuje informační hodnotu jejich odpovědí.

Pokud bylo rozhodnutí považováno za dobrý návod na zlepšení

zadávací praxe, ale zůstalo zcela bez následných konkrétních

opatření a nebylo tedy systémově integrováno do zadávací praxe

organizace, je jeho přenositelnost velmi nízká a de facto končí

s odchodem konkrétního pracovníka z organizace. Žádný ze

zadavatelů přitom z rozhodnutí nevyvodil žádná personální opatření.

V případě zjištění pochybení při kontrole si zadavatelé většinou

odnáší určité ponaučení, málokdy však reagují konkrétním

opatřením. 

3.3.4 Případová studie: opožděná reakce Úřadu při zadání

zakázky na systém výplaty sociálních dávek 

Tato zakázka v naší analýze slouží jako praktický příklad selhání

ÚOHS ve věci přezkumu a obecného dohledu při zadávání veřejných

zakázek, na jejímž základě lze potvrdit existenci výše uvedených

nedostatků.

V roce 2011 se Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) rozhodlo

pořídit nový systém pro výplatu sociálních dávek bez soutěže od

společnosti Fujitsu Technology Solutions s tím, že využije rámcovou

smlouvu na poskytování licencí k produktům Microsoft uzavřenou

dne 1. 12. 2008 mezi MVČR a Fujitsu Technology Solutions s. r. o..

Obsahem plnění se však prakticky jednalo o zcela novou zakázku.

Důvodem tohoto postupu byla údajně časová tíseň na organizaci

otevřeného zadávacího řízení a nemožnost dále využívat služeb

stávajícího dodavatele IT systému, společnosti OK systém. Ta nebyla

vybrána v soutěži a MPSV by tak nemohlo na realizaci zakázky

čerpat evropské prostředky.72 Pochybnosti o regulérnosti takového

postupu vzbuzuje i fakt, že na plnění zakázky se podílí celá řada

subdodavatelů73, jejichž participace nebyla v žádných smluvních

dokumentech uvedena.

Chronologie kauzy

•   15. 7. 2011 došlo k uzavření Prováděcí smlouvy č. 85/2011

mezi MVČR a Fujitsu Technology Solutions s. r. o. a postupně

k několika dalším dodatkům.74 Tyto smluvní dokumenty

definovaly plnění dodávky systému výplaty sociálních dávek. 

•   V prosinci 2011 se v médiích objevují první zprávy o tendru

a podezření z obcházení zákona o veřejných zakázkách. Další

medializace nastává v lednu a únoru roku 2012 v souvislosti

s kolapsem výplaty sociálních dávek.

•   6. 2. 2012 Jako první formálně napadá tendr KDU-ČSL, ovšem ne

formou podnětu, ale v rámci návrhu na přezkum. Po vzájemné

korespondenci a vyjasňování, zda je KDU-ČSL jako politická strana

oprávněna podat návrh na přezkum, ÚOHS dne 29. 5. 2012

rozhodl řízení zastavit a návrh stěžovatele odmítl s odůvodněním,

že KDU-ČSL nemá aktivní legitimaci stěžovatele podle ZVZ. 

•   2. 4. 2012 Student Agency jako navrhovatel podává návrh na

přezkum k ÚOHS na uzavření předmětných smluv MVČR jako

centrálního zadavatele ve prospěch MPSV.

•   11. 4. 2012 ÚOHS žádá MVČR o předložení dokumentace

k zakázce. V nekompletní podobě ji dostává teprve 31. 7. 2012.

•   8. 2. 2013 Krajský soud v Brně vydal rozsudek75, kterým nařídil

ÚOHS rozhodnout o návrhu podaném společností Student

Agency z 2. 4. 2012  

•   25. 2. 2013 ÚOHS v prvostupňovém rozhodnutí na základě

návrhu společnosti Student Agency zakázal plnění dodatků č. 5

a 6 a každému ze zadavatelů byla za porušení zákona o veřejných

zakázkách současně uložena pokuta ve výši 500 000 Kč.

•   18. 3. 2013 podali všichni účastníci řízení rozklad proti

rozhodnutí ÚOHS, druhostupňové řízení může trvat i několik

dalších měsíců. 
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72  Interview s Jaromírem Drábkem http://www.jaromirdrabek.cz/archives/1863. 
73  Např. společnosti Skill s. r. o., Vítkovice IT solutions a.s., Comparex s. r. o., iDTAX ČR s. r. o. Zdroj: Návrh Student Agency s. r. o. k ÚOHS proti uzavření prováděcí smlouvy a dodatků 

(2. 4. 2012).
74  Dodatek č. 1 z 1. 8. 2011, dodatek č. 5 z 28. 11. 2011, dodatek č. 6 z 27. 12. 2011.
75  Rozsudek KSB 62A92/2012 učiněný na základě žaloby společnost Student Agency proti nečinnosti ÚOHS, podané dne 24. 10. 2012.  
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Hodnocení

Z hlediska možných pochybení na straně ÚOHS se v daném případě

plně projevil problém nedodržování správních lhůt a liknavosti

při rozhodování. Ve věci návrhu podaného Student Agency se

ÚOHS s rozhodnutím zpozdil o plných 253 dní po uplynutí maximální

zákonné lhůty 60 dnů na rozhodnutí. Rozhodnutí poté ÚOHS učinil

až na základě rozsudku soudu. 

Za pozornost také stojí příliš dlouhá doba, kterou ÚOHS věnoval

prověřování aktivní legitimace stěžovatelů. V případě rozhodování

o tom, zda může být politická strana stěžovatelem podle ZVZ

potřeboval celých 113 dní. U návrhu společnosti Student Agency to

trvalo 4 měsíce a návrhem samotným se ÚOHS začal věcně zabývat

až v červenci 2012.76   

K neúměrné délce řízení také přispěla neochota na straně

centrálního zadavatele poskytnout dokumentaci, na straně ÚOHS

nečinnost v uplatňování svých pravomocí. ÚOHS žádal

zadavatele k předložení dokumentace 11. 4. 2012, do stanovené

lhůty (tj. do 18. 4. 2012) však žádné dokumenty neobdržel. Poté

ÚOHS znovu vyzval zadavatele k poskytnutí dokumentace 

až 26. 7. 2012. Po dobu více než 3 měsíců tak ÚOHS předložení

dokumentace nijak neurgoval ani nepodnikl jakékoli jiné úkony

k jejímu získání. Dokumentaci zadavatel předložil až 31. 7. 2012,

navíc v nekompletní podobě.77

Příliš dlouhá délka řízení přitom veřejnému sektoru může způsobit

významné škody. Výše plnění smlouvy, jejíž dodavatel nebyl řádně

vybrán v soutěži, se odhaduje na 60 mil. Kč měsíčně78. Prodlení

v rozhodnutí také prodlužuje nejistotu zadavatele při realizaci tak

významné a strategické zakázky a dokonce může ohrozit hladké

čerpání prostředků z fondů EU79. Ohrožena je také důvěra

dodavatelů zakázek v akceschopnost ÚOHS efektivně hájit (tj.

dostatečně razantně a včas) jejich práva na spravedlivou soutěž

o veřejné zakázky. 

Na celé kauze se velmi silně projevila absence jakékoli vlastní

kontrolní a dohledové činnosti ÚOHS. Namísto aktivního dohledu

ÚOHS u zadání tak rozsáhlé zakázky (1,7 mld. Kč)80 bez soutěže byl

Úřad k rizikovým faktorům zakázky od počátku zcela pasivní a navíc

k vnějším reakcím přistupoval velmi liknavě. Pokud by ÚOHS

disponoval aktivní složkou vlastní kontroly a dohledu, uplatňované

např. systematicky u významných zakázek státní správy81

zadávaných mimo řádné otevřené řízení, mohl by problém

s porušením ZVZ detekovat mnohem dříve než v březnu 2013, kdy

uplynul již více než rok a půl od podpisu prováděcí smlouvy.

Výše uvedené skutečnosti o váhavém až pasivním přístupu ÚOHS

k řešení daného případu mohou být znakem určitého politického

vlivu na chod úřadu, tedy že ÚOHS není ochoten k zásahům do

chodu důležitého vládního projektu. Jakékoli rozhodnutí ohledně

porušení soutěžních pravidel by mohla ohrozit realizaci projektu

i ztrátu veřejných prostředků v řádu stovek milionů korun. 

Na předmětné kauze se tak v praxi projevuje diskutabilní nezávislost

a objektivita ÚOHS vzhledem k přezkoumávaným zakázkám. 

3.4 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ KE KONTROLNÍ 

ČINNOSTI ÚOHS

Zákonné předpisy poskytují ÚOHS dostatečné pravomoci pro výkon

kontroly a dohledu zadávacích řízení. Hlavním nedostatkem je

absence vlastní kontrolní činnosti ÚOHS, která je pravděpodobně

způsobena zejména nízkými kapacitami ÚOHS, ale také současným

způsobem řízení ÚOHS (absence plánu kontrolní činnosti, vnitřních

předpisů, metodického vedení a interních statistik pro oblast vlastní

kontroly).

Z údajů výročních zprávy vyplývá, že v průběhu let 2007–2012

klesl podíl případů činěných v linii obecného dohledu, i když se

propad zastavil v r. 2011. Pokud ÚOHS zahajuje řízení z moci úřední,

ve většině případů jsou jejich základem podněty přijaté od třetích

osob, podíl vlastní kontrolní činnosti na zahájení správních řízení byl

minimální až nulový. Samotná relevance podnětů v průběhu

sledovaného období mírně klesla. 

Je jistě pozitivní, že je ÚOHS v průběhu let razantnější co do

intenzity i výše udělovaných pokut. Otázkou však zůstává praktický

dopad pokut na zadávací praxi zadavatelů, protože kdy udělené

sankce zadavateli nebyly vždy přijímány jako oprávněné, nebo

nedošlo k uplatnění regresních náhrad za způsobené pokuty po

odpovědných osobách. Taktéž dlouhodobé dopady rozhodnutí

ÚOHS na zadávací praxi zadavatele jsou minimální, jen výjimečně

jsou činěny personální změny nebo změny interních předpisů.
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76  Rozsudek KSB 62A92/2012, str. 8.
77  Tamtéž.
78  Údaj použit z tiskové zprávy Nadačního fondu proti korupci ze dne 28. 3. 2013.
79  Viz http://zpravy.ihned.cz/c1-59438050-drabkova-zakazka-muze-stat-cesko-stamiliony-korun-navic. 
80  Cena kontraktu se odhaduje na 1,7 mld. Kč, viz návrh Student Agency s. r. o. k ÚOHS proti uzavření prováděcí smlouvy a dodatků (2. 4. 2012).
81  Zakázky s hodnotou přesahující 300 mil. Kč (§16a, písm. a) ZVZ). 



Kontrolní a dohledovou činnost ÚOHS při zadávání veřejných

zakázek lze hodnotit jako navýsost reaktivní, při detekci

nezákonných postupů v soutěžích se Úřad spoléhá výhradně na

vnější návrhy na přezkum nebo podněty. Sám o sobě však nevyvíjí

prakticky žádnou vlastní kontrolní činnost, pročež není schopen

aktivně vyhledávat porušování zákona a předcházet již v počátku

případným škodám. V současných podmínkách je jistě prioritou

ÚHOS dostát novým závazkům plynoucím se zákona82. Přitom by

však neměla být zcela vypuštěna vlastní kontrolní činnost, díky

které lze rychleji detekovat porušování zákona a předejít efektivněji

případným škodám pro veřejný sektor nebo dodavatele zakázek. 

Na základě identifikovaných nedostatků proto doporučujeme

zejména:

1)  Nastavit funkční systém vlastní kontrolní činnosti ÚOHS: To

předpokládá vytvoření interních pravidel pro tvorbu a schvalování

plánu kontrolních akcí, metodické vedení kontrolorů (metodiky

pro jejich činnost, jejich pravidelné vzdělávání), stanovení

kontrolních procesů, zpracování statistik o provedené kontrole

a jejich pravidelné vyhodnocování. Zásadním předpokladem je

také adekvátní navýšení kapacit ÚOHS pro vlastní kontrolní

činnost.

2)  V rámci systému vlastní kontrolní činnosti je vhodné velkou

pozornost věnovat tvorbě plánu kontrolních činností, které by

měly vycházet z každoroční analýzy rizikových skupin veřejných

zakázek. 

3)  Zlepšit komunikaci ÚOHS vůči veřejnosti ve věci podání podnětu:

Vytvořit jednoduchý manuál pro oznamovatele, kteří se na ÚOHS

obrací formou podnětu. Manuál by obsahoval základní rady

a pokyny, jakou formou podnět podat, co by měl obsahovat, jaké

podněty ÚOHS zpravidla považuje za relevantní.

4)  Zvýšit celkovou transparentnost kontrolních činností: minimálně

ve formě výročních zpráv zveřejňovat statistiky o kontrolní

činnosti ÚOHS (např. výčet kontrolovaných subjektů, výsledky

kontroly).    

4 PORADENSTVÍ A METODICKÁ
PODPORA PŘI ZADÁVÁNÍ
VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 

V této kapitole se zabýváme hodnocením výkonu poradenských

a metodických funkcí v rámci systému veřejných zakázek. V první

části poukazujeme na požadavky EU v tomto směru

a představujeme hlavní modely organizace poradenských funkcí.

V dalších částech se věnujeme situaci v ČR, a to organizačnímu

a legislativnímu nastavení poradenství a metodické podpory

a názoru respondentů našeho průzkumu na kvalitu výkonu

odpovědných orgánů v této činnosti. 

4.1 POŽADAVKY EU V OBLASTI PORADENSTVÍ 

A METODICKÉHO VEDENÍ ZADAVATELŮ

Uvedená problematika není ve směrnicích EU explicitně řešena,

proto není v této agendě k dispozici ani žádná judikatura ESD.

Nicméně, od zemí, které se ucházely o členství v EU, bylo

vyžadováno, aby prokázaly administrativní kapacitu pro

implementaci relevantních směrnic k zadávání veřejných zakázek. To

si v praxi vyžádalo vybudovat kapacity a procesy pro více

podpůrných funkcí státu v systému veřejných zakázek. Danou

agendu tak můžeme v systému definovat jako doplňkovou funkci.  

4.2 KOMPARATIVNÍ POHLED NA ŘEŠENÍ APLIKOVANÁ 

V ZEMÍCH EU

Podle OECD (2007) je určitá forma poradenství v oblasti veřejných

zakázek poskytována ve všech členských zemích EU, a to jak

zadavatelům zakázek, tak potenciálních uchazečům o zakázky. Cílem

poradenství je zajištění funkčního národního legislativního rámce,

aplikace základních principů smluv Evropského společenství a šíření

dobré praxe. 

Jednotlivé země EU se však liší ve způsobech organizace

poradenství a metodické podpory a lze je v tomto ohledu rozdělit do

dvou skupin: 
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82  Zejména zákon o veřejných zakázkách a správní řád. 



MODEL 1

funkce poradenství ve věcech veřejných zakázek je svěřena

centrální organizaci, obvykle určité formě úřadu pro veřejné

zakázky. 

Uvedené platí hlavně pro nové členské státy EU. OECD (2003) však

upozorňuje na možné praktické problémy, které mohou vzniknout

spojením vícero agend veřejného zadávání pod jeden úřad. Hovoří

o tzv. systémově zabudovaném střetu zájmů, a to v případech, kdy

jsou poradenské a vzdělávací funkce spojeny s funkcí přezkumnou.

Tento potenciální střet zájmů je ještě umocněn v situacích, kdy

takový úřad vykonává i ex-ante kontrolu, potvrzuje postup

zadavatele a následně může v daných případech činit přezkum.

Podle OECD (2003) bude muset každý stát udělat strategické

rozhodnutí o míře centralizace všech funkcí pod křídly jedné

instituce jako „centra excelence“ s vědomím všech výhod a rizik.     

MODEL 2

dané funkce jsou svěřeny více aktérům (institucím). Poradenství

poskytují také jiné státní instituce a organizace soukromého

sektoru (např. obchodní komory, firemní asociace, advokátní firmy).

V rámci takových poradenských funkcí stát obvykle vykonává

několik aktivit, například:

•   help-desk poskytování právního poradenství na denní bázi,

•   tvorba metodik pro určité fáze zadávacího procesu (např. způsoby

hodnocení nabídek),

•   vydávání publikací, komentářů, stanovisek atp.

Ne každá země přitom takový rozsah aktivit zajišťuje.

4.3 ČESKÁ REPUBLIKA

V této části se blíže podíváme na to, jak jsou poradenské funkce

aplikovány v ČR z hlediska zákonného a organizačního nastavení

a praktického výkonu. Přínosy stávajících forem poradenství jsou

hodnoceny na základě názorů respondentů na tuto oblast.  

4.3.1 Organizační a legislativní vymezení

Organizaci poradenství a metodické podpory v oblasti veřejného

zadávání a s tím souvisejících témat (např. investiční a nákupní

dovednosti) v ČR lze zařadit do druhého modelu, kdy jsou tyto

funkce svěřeny MMR ČR a jsou organizačně odděleny od dohledové

a přezkumné činnosti ÚOHS. 

Metodická podpora a poradenství v kompetenci MMR pro veřejné

zadávání nejsou v legislativě výslovně uvedeny. Logicky však

vychází ze základních kompetencí MMR v oblasti investiční politiky83

(viz kap. 2). 

Mezi činnosti MMR v této oblasti patří:

•   vydávání metodik a stanovisek: většinou se jedná o materiály pro

správnou aplikaci zákona o veřejných zakázkách (případně zákona

o koncesích). Výjimku tvoří sborník autorských textů

k implementaci principů 3E při zadávání zakázek (seznam metodik

viz příloha).

•   spuštění online poradenské služby „Info-forum“ pro dotazy k ZVZ

a zákonu o koncesích, která umožňuje jednoduše položit dotaz

přes webové rozhraní Odboru veřejného investování MMR.

Zároveň dochází ke zveřejňování otázek a odpovědí, což

zefektivňuje poskytování poradenství a předchází pokládání

a vyřizování opakovaných dotazů. Zatím bylo v rámci tohoto

nástroje položeno 453 dotazů.84 

•   provoz informačního portálu veřejných zakázek

(http://www.portal-vz.cz), který na jednom místě shrnuje všechny

relevantní informace k problematice veřejných zakázek a správné

aplikace ZVZ a koncesního zákona.

Sekundární a spíše doplňkovou funkci v oblasti poradenství

a metodické podpory plní také ÚOHS. Ten není ze zákona povinen

odpovídat na dotazy zadavatelů či dodavatelů a nemůže předem

schvalovat či určovat procedury zadavatelů. Postupem doby upustil

od poskytování konkrétních stanovisek k výkladovým a aplikačním

nejasnostem zákonného rámce pro veřejné zakázky a koncese

s pádným argumentem hrozící podjatosti při přezkumu případů, ke

kterým předtím vydal určité stanovisko. ÚOHS se proto

v současnosti věnuje vydávání výkladových stanovisek obecného

charakteru, takové souhrnné poznatky sděluje výhradně až na

základě výsledků správních řízení. Obdobně jako metodiky MMR

i výkladová stanoviska ÚOHS se zabývají správnou aplikací

soutěžních norem (výčet stanovisek ÚOHS viz příloha).         

Hlavní zjištění

Z hlediska celkového nastavení funkce poradenství a metodické

podpory je na modelu aplikovaném v ČR vhodné vyzdvihnout její

oddělení od funkce dohledu a přezkumu veřejných zakázek.

Díky tomu se systémově předchází případným problémům ve střetu

zájmů, který může nastat, když jsou všechny funkce koncentrovány

pod jeden a tentýž orgán. V takových případech je sice dohledový

orgán velmi kompetentní v poskytování poradenství, na druhou

stranu takové poradenství již dopředu ovlivňuje výsledek

případného přezkumu a při rozdílných závěrech z poskytnutého

poradenství a realizovaného přezkumu může ohrozit celkovou

důvěryhodnost dohledového orgánu. 
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83  Viz §14, odst. 1 zákona č. 2/1969, o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon).
84  Stav ke dni 24. 4. 2013.



Intenzita i kvalita metodického vedení a poradenství MMR se oproti

minulým letům podstatně zvýšila v souvislosti s přijetím novely ZVZ

v roce 201285. V tomto roce byl také spuštěn nástroj Info-forum,

který má ambici zrychlit a zefektivnit komunikaci s tazateli

(zadavateli, dodavateli). 

Přes tato pozitiva však systém poradenství a vzdělávání trpí jistými

nedostatky, resp. obsahuje mezery, kvůli nimž nemůže být plně

využito jeho potenciálu pro zlepšení zadávací praxe. 

Za zmínku stojí zejména velmi úzce pojatý obsah metodik

a stanovisek MMR, který se zaměřuje výhradně na správnou

aplikaci zákonné úpravy. Méně se však poradenství a metodiky

věnují rozvoji nákupních dovednosti zadavatelů zakázek

směrem k efektivnímu využívání tržní soutěže v nejčastějších

kategoriích nákupu prací, služeb a dodávek. Dobrým počinem bylo

sestavení sborníku textů k principům 3E, avšak text z roku 2008 je

již vzhledem k současné legislativě zastaralý a chybí praktické

příklady dobré praxe při aplikaci 3E. Doporučení jsou tak spíše

teoretická a obtížně přenositelná do zadávací praxe. Nemohou

například pomoci řešit aktuální problém zadavatelů při používání

jiných než cenových kritérií, která by lépe reflektovala kvalitu dodání

a přitom zachovávala vysokou úroveň transparentnosti

a přezkoumatelnosti hodnocení nabídek a výběru dodavatele.

Praktický přínos některých metodik je velmi diskutabilní, např. katalog

vzorových dokumentací je spíše obecným vzorem formuláře, nikoli

návodem, jak zpracovat kvalitní zadávací dokumentaci, s jakými riziky

by měl zadavatel počítat a jak by se jich měl vyvarovat.

4.3.2 Výsledky dotazníkového šetření

V další části se věnujeme vnímání tazatelů ohledně formy

a rychlosti poradenství poskytovaného MMR a ÚOHS. Zvláště se

věnujeme přínosům sbírky rozhodnutí ÚOHS a jeho výkladovým

stanoviskům.

Polovina zadavatelů obdržela na svůj poslední dotaz od MMR

obecné stanovisko. Desetina dotazů zůstala zcela bez odpovědi.

Konkrétní odpověď obdržela zhruba třetina zadavatelů. Dodavatelé

obdrželi obecné stanovisko v jednom případě, konkrétní pak

v dalších dvou. 

ÚOHS poskytl obecné stanovisko všem dodavatelům a více než

polovině zadavatelů. To potvrzuje výše uvedený trend, kdy se ÚOHS

poskytováním obecných stanovisek snaží vyvarovat případné

podjatosti při přezkumu daných zadávacích řízení. 

V poskytování poradenství vesměs převažuje podání obecných

stanovisek. Nezodpovězenou otázkou zůstává, zda respondenti

mohli využít obecných stanovisek ve svém konkrétním

příkladu. Hodnocení využitelnosti a kvality výkladových stanovisek

respondenty je shrnuto v další části této kapitoly.

Doba obdržení nějaké formy metodické podpory 

Vzhledem k velmi nízké reprezentativnosti odpovědí dodavatelů na

otázky pokládání dotazů kompetentním orgánům uvádíme dále jen

odpovědi zadavatelů. 

Graf 18

Lhůta MMR pro odpověď, (zadavatelé, N = 41)

Zdroj: Vlastní průzkum.

Celkem 71 % odpovědí poskytlo MMR do 20 pracovních dnů,

v pětině případů pak odpověď přišla po více než 20 pracovních

dnech a v desetině případů nepřišla vůbec.
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85  Zákon č. 55/2012 ze dne 31. 1. 2012, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. 4. 2012.

Tabulka 22

Shrnutí formy poskytnutého stanoviska kompetentním orgánem  

Forma stanoviska na poslední dotaz Dodavatelé Zadavatelé
MMR ÚOHS MMR ÚOHS

bez stanoviska 0 % 0 % 10 % 24 %

konkrétní stanovisko 67 % 0 % 38 % 22 %

obecné stanovisko 33 % 100 % 51 % 54 %

Zdroj: Vlastní průzkum.
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Graf 19

Lhůta ÚOHS pro odpověď, (zadavatelé, N = 46) 

Zdroj: Vlastní průzkum.

V případě ÚOHS bylo do 20 pracovních dnů poskytnuto celkem 

45 % odpovědí. Po více než 20 pracovních dnech přišlo 38 %

odpovědí, v 17 % případů nebylo odpovězeno vůbec.

Z hlediska smyslu poskytovaného poradenství, lze považovat za

problematické zejména odpovědi, které poskytují jen obecná

stanoviska a přijdou po více než 20 pracovních dnech. Takové

odpovědi nemusí zadavatelům poskytnout stanovisko k žádoucímu

zadávacímu postupu.

Z uvedených údajů lze lépe hodnotit poradenskou činnost

MMR. To poskytlo více odpovědí ve lhůtě do 20 pracovních dnů

a méně dotazů nechalo bez odpovědi, taktéž častěji

poskytovalo konkrétní stanoviska. Uvedené zjištění potvrzuje

platnost nastaveného modelu, kdy je poradenství svěřeno

MMR, které je v dané věci mnohem aktivnější než ÚOHS. 

Kvalita a využitelnost jednotlivých zdrojů 

metodické podpory

Důležitým faktorem pro hodnocení metodické podpory je využívání

a hodnocení kvality jednotlivých zdrojů informací zadavateli

i dodavateli zakázek. Respondenti odpovídali na dotaz, zda a jak

často pracují se sbírkou rozhodnutí a výkladovými stanovisky ÚOHS

k problematice veřejných zakázek a koncesí. 

Graf 20

Využití rozhodnutí a výkladových stanovisek ÚOHS,

(zadavatelé, N = 82) 

Zdroj: Vlastní průzkum.

Graf 21

Využití rozhodnutí a výkladových stanovisek ÚOHS,

(dodavatelé, N = 21)

Zdroj: Vlastní průzkum.

Častěji se sbírkou a stanovisky pracují zadavatelé, celkem 85 %

z nich pravidelně nebo občas se sbírkou pracuje. Ve skupině

dodavatelů využívá sbírku rozhodnutí občas nebo pravidelně

více než polovina respondentů. Otázkou samozřejmě také je, zda

jsou informace o jejich existenci běžně dostupné, to ale nebylo

předmětem průzkumu.

Graf 22

Přínos zdrojů informací od ÚOHS, (zadavatelé, N = 77) 

Zdroj: Vlastní průzkum.

Graf 23

Přínos zdrojů informací od ÚOHS, (dodavatelé, N = 16)

Zdroj: Vlastní průzkum.
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Přínosnost výkladových stanovisek a sbírky rozhodnutí ÚOHS

hodnotili respondenti z řad zadavatelů i dodavatelů zhruba

shodně. Pro většinu respondentů jsou oba druhy informačních

zdrojů přínosné. Pro zadavatele jsou přínosnější konkrétní

rozhodnutí ÚOHS, naopak dodavatelé lépe hodnotí obecnější

výkladová stanoviska. Zde se pravděpodobně projevuje

srozumitelnost rozhodnutí ÚOHS, jimž lépe rozumí právě zadavatelé,

kteří jsou, stejně jako ÚOHS, orgány veřejné správy, a proto mohou

lépe pochopit jeho rozhodnutí. 

Dalším faktorem pro hodnocení metodického podpory je otázka

konzistentnosti rozhodnutí s rozhodnutími předchozími, která je

podmínkou pro to, aby rozhodnutí mohla fungovat jako určitý návod

pro zadavatele i dodavatele v rámci dalších zadávacích řízení a aby

tedy podle těchto zdrojů informací byli schopni lépe postupovat.

Míra konzistence v rozhodnutích ÚOHS je odrazem kvality

přezkumné činnosti, která posiluje právní jistotu aktérů na trhu

s veřejnými zakázkami. 

Graf 24

Jsou rozhodnutí ÚOHS konzistentní pro obdobné případy?

(zadavatelé, N = 73)

Zdroj: Vlastní průzkum.

Graf 25

Jsou rozhodnutí ÚOHS konzistentní pro obdobné případy?

(dodavatelé, N = 16)

Zdroj: Vlastní průzkum.

Dle odpovědí nadpoloviční většina (tj. 56 % respondentů) považuje

rozhodnutí za konzistentní pouze částečně. Za konzistentní je

považuje jen zhruba třetina respondentů, 36 % zadavatelů a 31 %

zadavatelů.

Z odpovědí lze soudit, že pro většinu respondentů nemohou být

rozhodnutí ÚOHS jednoznačným vodítkem pro dobrou aplikaci

zákonné úpravy pro další zadávací řízení.

Odpovědi poukazují na určité nedostatky v rozhodovací praxi ÚOHS,

když v obdobných případech rozhoduje odlišně, čímž se snižuje

předvídatelnost postoje ÚOHS v budoucích potenciálních sporech.

Na druhou stranu, nepatrný počet záporných odpovědí vypovídá

o tom, že se ÚOHS ve výkladu zákonné úpravy nijak zásadně

neodchyluje od svých předešlých rozhodnutí.       

4.4 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ K PORADENSTVÍ 

A METODICKÉ PODPOŘE

Model implementovaný v ČR, tj. funkce poradenství a metodické

podpory je svěřena MMR, zatímco přezkum náleží ÚOHS, je dobře

zvolen z hlediska prevence střetu zájmů a měl by být v obdobné

formě zachován.  

MMR v této souvislosti postupně začalo s poradenskými

a informačními aktivitami, které nabyly systematičtější podoby

zejména v souvislosti s přijetím novely ZVZ účinné od 1. 4. 2012.

Podstatně se zpřehlednila a zkvalitnila webová prezentace, byl

spuštěn systém online poradenství a rozšířilo se portfolio metodik

a výkladových stanovisek.

Po obsahové stránce je metodická podpora zatím příliš jednostranně

zaměřena na správnou aplikaci legislativy. Postrádá však

komplexnější přístup k problematice veřejných zakázek, především

chybí faktický ekonomický pohled na přípravu veřejných zakázek

a způsob soutěže. 

Z hlediska praktických zkušeností respondentů s poradenskými

aktivitami MMR a ÚOHS, konkrétní dotazy kompetentním orgánům

pokládají v drtivé většině zadavatelé, této možnosti využila více než

polovina z nich. Dodavatelé pokládají dotazy minimálně. 

Pokud se respondenti obrací s dotazem na MMR a ÚOHS dostanou

většinou pouze obecné stanovisko. Přitom odpověď obdrží ve

většině případů dříve od MMR. V případě odpovědí od ÚOHS obvykle

poskytnutí odpovědi trvá déle než 20 pracovních dní. Bez odpovědí

zůstalo v průměru 13 % dotazů.

Sbírka rozhodnutí ÚOHS je pro respondenty důležitým zdrojem

informací, to platí zejména pro zadavatele. Pro dodavatele to jsou

naopak obecná výkladová stanoviska ÚOHS.

Rozhodnutí ÚOHS většinou nepředstavují pro respondenty

jednoznačné vodítko pro další zadávací řízení, slouží spíše k obecné

orientaci ve výkladu zákona.
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Na základě výše identifikovaných nedostatků doporučujeme zvážit

přijetí následujících doporučení, která by zkvalitnila danou agendu:

1)  rozšířit metodickou podporu o praktické návody a postupy, které

by měly rozšířit metodickou podporu ve formě určitých standardů

dobré praxe. Tj. vymezení parametrů žádoucího postupu pro

určité (kritické) úkony zadavatele v rámci projektového cyklu

veřejné zakázky (např. správná aplikace zásad 3E ve vymezení

předmětu zakázky a soutěžního designu, projektové řízení,

problematika uzavírání smluv). Na základě analýzy statistik

veřejných zakázek lze v budoucnu přistoupit také k tvorbě

metodik pro jednotlivé kategorie veřejných nákupů, které mají svá

specifická rizika, tzv. category management.

2)  zajistit zpětnou vazbu od adresátů poradenství a metodické

podpory, kteří by měli možnost zpětně hodnotit její přínosy.

Konkrétně lze v případě online poradny umožnit adresátům

hodnotit přínos zodpovězeného dotazu a poskytnuté reakce

statisticky vyhodnocovat. Díky tomu by bylo možno lépe

korigovat další poradenské a metodické činnosti.     

Kvalitné metodické usmerňovanie si zároveň vyžaduje vytvorenie

primeraných odborných kapacít. To znamená vytvorenie podmienok

pre stabilizovanie, odborný rast a profesionalizáciu zamestnancov. 

Respondenti pozitívne hodnotili existenciu verejne dostupnej

databázy metodických usmernení, ktorú považujú za dôležitý zdroj

informácií pri príprave konkrétneho nákupu. Preto sa domnievame,

že tento nástroj by mal ÚVO zlepšovať a uvažovať aj o vydávaní

ďalších typov metodických pomôcok pre verejných obstarávateľov,

ako sú napríklad vzorové popisy predmetov obstarávania, vzorové

hodnotenia či postupy.  

5 VZDĚLÁVÁNÍ ZADAVATELŮ 

Tato kapitola se věnuje vzdělávání zadavatelů v agendě veřejných

zakázek zabezpečované ze strany MMR ČR. V prvé řadě se

zabýváme požadavky EU na výkon této agendy a uvádíme

organizační modely pro zajištění vzdělávání obvykle aplikované

v zemích EU. Následně přistupujeme k hodnocení systému

vzdělávání v ČR a na základě zjištění formulujeme několik

doporučení.    

5.1 POŽADAVKY EU NA VZDĚLÁVÁNÍ ZADAVATELŮ

Obdobně jako v případě poradenství a metodické podpory, taktéž

vzdělávání zadavatelů není ve směrnicích EU explicitně řešeno.

Nicméně povinnost členských států transponovat směrnice EU do

svého systému veřejných zakázek vyžaduje zajištění určité formy

vzdělávání jako podpůrné a doplňkové funkce, jejímž cílem by mělo

být osvojení soutěžních pravidel a celková profesionalizace

zadavatelů. To si v praxi vyžádalo, aby byly vyčleněny určité

kapacity na zajištění vzdělávání.    

5.2 KOMPARATIVNÍ POHLED NA ŘEŠENÍ PŘIJATÁ 

V ZEMÍCH EU

Členské státy EU se v rámci státní podpory kvalitního veřejného

zadávání věnují vzdělávání zadavatelů, ale také uchazečů o veřejné

zakázky. Na daný účel používají více nástrojů, příkladem podle OECD

(2007) jsou:

•   podpora výzkumu a vzdělávání v oblasti veřejného zadávání na

univerzitách, ve výzkumných organizacích a v soukromém

sektoru,

•   organizování výzkumů v oblasti legislativních pravidel

a ekonomických aspektů politiky veřejných zakázek,

•   zajišťování vzdělávacích programů ve formě školení, tréninků atp.,

•   organizování odborných konferencí a seminářů,

•   implementace akreditačních schémat pro zadavatele či poradce

pro oblast veřejných zakázek. 
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Tabulka 23

Shrnutí přínosu zdrojů informací  ÚOHS   

Hodnocení zdrojů informací ÚOHS Dodavatelé Zadavatelé 
Ano Ne Částečně Ano Ne Částečně

výkladová stanoviska jsou:

přínosná 56 % 0 % 44 % 53 % 0 % 47 %

sbírka rozhodnutí je:

přínosná 69 % 0 % 31 % 65 % 1 % 34 % 

konzistentní 31 % 13 % 56 % 36 % 8 % 56 %



V zemích EU se přístupy k zajištění vzdělávací funkce v mnoha

ohledech liší, obecně lze na organizaci vzdělávání nahlížet ze dvou

hledisek:

(i)   z hlediska funkcí centrálních institucí v zajišťování vzdělávání,

(ii)  z hlediska stupně povinné akreditace vzdělávaných osob.    

Z hlediska funkcí centrálních institucí lze hovořit o 3 základních

modelech (OECD, 2007):

Model 1: centrální úřad je v roli iniciátora, facilitátora a koordinátora

vzdělávání, nese odpovědnost za definování vzdělávací politiky a její

obsah. Samotný výkon vzdělávání může být přitom zajišťován

soukromými subjekty.

Model 2: centrální úřad připravuje a také provádí vzdělávací aktivity

v oblasti veřejných zakázek. Zároveň určité formy vzdělávání

zajišťují i jiné subjekty (na komerční i neziskové bázi). 

Model 3: stát skrze své instituce nezajišťuje žádné vzdělávací

funkce, ty jsou v případě potřeb zajišťovány na trhu.  

MODEL 1

Příkladem může být Finsko, kde vzdělávání poskytuje např.

společnost HAUS86 vlastněná ze 60 % státem, která nabízí různé

tréninky a školení veřejnému sektoru a také potenciálním

uchazečům o zakázky. Samosprávy ve Finsku pro tyto účely zřídili

organizaci EFEKO87.  

Podobně je tomu například v Německu, kde Federální akademie pro

veřejnou správu (Bundesakademie für öffentliche Verwaltung im

Bundesministerium des Innern) organizuje tréninkové programy pro

zadavatele a na státní úrovni existuje celá řada dalších vzdělávacíh

programů. Nezávislý výzkum a výuka pro oblast veřejných zakázek je

realizována na univerzitách a také prostřednictvím soukromých

společností.

Ve Velké Británii zajišťuje vzdělávací funkce úřad vlády v rámci

převedení OGC (Office of Government Commerce) pod úřad vlády.

Pro poskytování vzdělávání byla zřízena také vzdělávací instituce

úřadu vlády The National School of Government, která poskytovala

trénink, organizační rozvoj a různé kurzy pro úředníky státní správy.

Tato instituce již ukončila svoji činnost a většina funkcí byla

převedena pod organizaci Civil Service Learning, která byla zřízena

úřadem vlády. Za pozornost stojí také úzká spolupráce vlády

s akademickým sektorem ve vzdělávání úředníků, resp. zadavatelů.

Příkladem může být příprava vzniku tzv. Major Projects Leadership

Academy (MPLA) ve spolupráci s univerzitou v Oxfordu. Cílem MPLA

je vzdělávat senior manažery státního sektoru v řízení a koordinaci

významných státních projektů.   

MODEL 2

Příkladem může být Bulharsko, kde podle OECD (2007) Úřad pro veřejné

zakázky organizuje národní tréninkový program pro veřejný sektor,

přirozené monopoly a také pro uchazeče. V Itálii je vzdělávacími

funkcemi pověřen CONSIP, jehož útvar výzkumu krom jiného organizuje

semináře pro oblast veřejných zakázek a elektronických aukcí, kde se

vedle základních témat věnují také tématům řízení rizik při zadávání

zakázek, konkurenci při využití elektronických nástrojů zadávání

zakázek a ekonomickými aspekty rozhodování o veřejných zakázkách.

Dalším příkladem země se silnou kapacitou pro vzdělávání může být

Polsko, kde kromě zajištění vzdělávání vydávají mnohé publikace

k tomuto tématu. 

MODEL 3

Příkladem může být Rakousko, kde podle OECD (2007) nejsou

vytvořeny oficiální tréninkové programy a vzdělávání a tuto oblast

pokrývají soukromé organizace ve spolupráci s univerzitami. 

Z hlediska stupně povinné akreditace (certifikace) vzdělávaných

osob můžeme rozlišovat dva základní přístupy:

Model 1: povinná certifikace osob v organizacích zadavatelů,

Model 2: bez formální certifikace.

MODEL 1

Tento model se v rámci EÚ vyskytuje pouze na Slovensku. To

znamená, že každý zadavatel, který chce zadat zakázku nad určitý

limit, musí organizací zadávacího řízení pověřit osobu certifikovanou

Úradom pre verejné obstarávanie.  

MODEL 2

Uvedený model se uplatňuje ve většině zemí EU. 

5.3 ČESKÁ REPUBLIKA

Na úvod je nutné zmínit, že systém vzdělávání v oblasti veřejných

zakázek nebyl do roku 2012 legislativně ani systémově nijak

upraven. Dosavadní vzdělávací činnost MMR proto probíhala

výhradně formou konferencí nebo seminářů zaměřených na

problematiku správné aplikace zákona o veřejných zakázkách,

případně na novinky v legislativní či výkladové rovině. Svojí

intenzitou se však dosud jednalo spíše o jednorázové osvětové

a vzdělávací akce, nikoli o kontinuální vzdělávací a tréninkový

program. Obdobně se také ÚOHS zaměřuje na odborné konference

a semináře jako doplňkovou funkci ke své přezkumné a dohledové

činnosti (cca 2x do roka).
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86  www.haus.fi. 
87  www.efeko.fi. 



K významné změně v této oblasti došlo teprve přijetím novely

ZVZ88, kdy je od 1. 4. 2012 vzdělávací funkce svěřena do

kompetence MMR. Konkrétně se jednalo o:

•   zavedení vzdělávacího programu pro zadavatele v oblasti postupů

podle ZVZ a oblasti investičních a nákupních dovedností,89 který

má zajišťovat MMR nebo jeho zajištěním může pověřit jinou

osobu.

•   zřízení institutu osob se zvláštní způsobilostí90, které jsou

zaměstnancem zadavatele a jsou povinny absolvovat vzdělávací

program MMR. S účinností od 1. 1. 2014 by se měly tyto osoby: 

a)  vyjadřovat k zadávacím podmínkám na nadlimitní veřejné

zakázky zadávané veřejným zadavatelem ještě před zahájením

zadávacího řízení, 91

b)  být členem hodnoticí komise u nadlimitních veřejných zakázek.92   

Z hlediska stávající platné legislativy lze vzdělávání v oblasti

veřejných zakázek zařadit do prvního modelu, kdy je MMR pověřeno

zajistit vzdělávací program. Přitom není uplatněn systém povinné

certifikace osob, které jsou oprávněny za určitých podmínek

organizovat zadávací řízení. Přesto, v souvislosti se zřízením

institutu osob se zvláštní způsobilostí, které by měly od 1. 1. 2014

povinnost absolvovat vzdělávací program a podílet se na úkonech

v zadávacím řízení u nadlimitních veřejných zakázek, se systém

v určitých aspektech modelu formální certifikace osob přibližuje.  

5.4 HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ A DOPORUČENÍ

V praxi se však legislativní změny zatím nijak neprojevily a jakékoli

vzdělávací aktivity ze strany MMR jsou zatím činěny výhradně

formou odborných konferencí nebo seminářů jednorázového

charakteru. MMR dosud nevyvinulo a nespustilo žádný kontinuální

školicí program pro zadavatele s jasně daným kurikulem, který by

měl dlouhodobý efekt na profesionalizaci zadavatelů. 

Spíše naopak, vzhledem k plánovaným změnám v ZVZ93 navrhuje

MMR zrušit nebo odložit spuštění vzdělávacího programu a zavedení

institutu osoby se zvláštní způsobilostí, což se negativně projeví ve

zrušení nebo minimálně ročním odložení vzdělávání těchto osob

a zadavatelů.  

Legislativní úprava evidentně předčila skutečné kapacity a vůli

MMR k realizaci školení a místo navýšení vzdělávacích kapacit

pravděpodobně dojde k legislativní změně, která vrátí stav na

začátek.  S velkou pravděpodobností se tak ČR opětovně zařadí

do skupiny států, jejichž orgány veřejné správy nevyvíjí v této

oblasti žádné aktivity a profesionalizaci zadavatelů

ponechávají výhradně na soukromém sektoru.

Na základě uvedených faktů proto stojí za úvahu zejména zajištění

dostatečných kapacit pro organizaci vzdělávacích programů

v intencích současného znění ZVZ. Zároveň by bylo žádoucí úžeji

spolupracovat na formulaci vzdělávacího programu a jeho

zajištění s akademickým sektorem. Obsahově by se vzdělávání

mělo, kromě základního vzdělání v oblasti správné aplikace

zákonného rámce, zaměřit na rozvoj nákupních dovedností

zadavatelů v intencích správné aplikace zásad 3E, řádného řízení

veřejných projektů, účinného řízení rizik atp.

Z hlediska případné certifikace se stávající model osob se zvláštní

způsobilostí vymezený v ZVZ jeví jako dostatečný pro garantování

určité úrovně znalostí při zadávání nadlimitních veřejných zakázek

a měl by být zachován a dál rozvíjen.             
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88  Zákon č. 55/2012 ze dne 31. 1. 2012, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. 4. 2012.
89  Viz ustanovení §151a) ZVZ.  
90  Viz ustanovení § 17, písm. v) ZVZ.
91  Viz ustanovení § 44, odst. 12 ZVZ.
92  Viz ustanovení § 74, odst. 5 ZVZ.
93  Vládní návrh tzv. technické novely ZVZ vložené do systému EKLEP 24. 4. 2013. 



6 PRŮŘEZOVÉ OTÁZKY SPOJENÉ 
S ČINNOSTÍ ÚOHS 

Na závěr naší studie předkládáme odpovědi respondentů na

průřezové otázky ohledně celkového vnímání činnosti ÚOHS.

Konkrétně se týkaly jejich názorů na případné korupční praktiky při

rozhodování na ÚOHS, na význam jednotlivých zdrojů informací pro

organizaci zadávacího řízení nebo na účast v soutěži a také jejich

postojů ke zlepšení práce ÚOHS.    

Korupční praktiky na ÚOHS

S výjimkou dvou dodavatelů respondenti neuvedli, že by se na ÚOHS

setkali s korupčními praktikami. Dva dodavatelé uvedli, že se setkali

s uplácením a klientelismem u předsedy a místopředsedů úřadu.

Bohužel ani jeden z respondentů konkrétněji neuvedl, čeho se daný

případ týkal.

Z odpovědí je evidentní, že se korupční praktiky na ÚOHS

v drtivé většině případů nevyskytují. 2 kladné odpovědi

dodavatelů z celkového počtu 21 respondentů (tj. 9 %) však

naznačují, že korupční praktiky na ÚOHS jsou možné a stávají

se. Bohužel vzhledem k nízké návratnosti dotazníků od skupiny

dodavatelů, kteří se obecně staví k práci ÚOHS kritičtěji, není

možné z odpovědí přesněji vyvodit skutečný rozsah korupčních

praktik.       

Zlepšení práce ÚOHS

Otázka na zlepšení práce ÚOHS může pomoci identifikovat hlavní

nedostatky a mezery, které účastníkům řízení nejvíce komplikují

život. Na otevřenou otázku, co by podle respondentů zlepšilo

fungování úřadu, odpovědělo celkem 52 zadavatelů a pouze 8

dodavatelů. Vzhledem k nízkému počtu odpovědí dodavatelů nelze

považovat jejich názory za natolik reprezentativní jako u zadavatelů.

Spíše představují určitou doplňující názorovou sondu o mezerách ve

fungování úřadu. Jelikož se však jedná o skupinu mimo veřejnou

správu (na rozdíl od zadavatelů) mohou být jejich názory cenné

a inspirativní.   

Graf 26

Co by zlepšilo práci ÚOHS? (zadavatelé, N = 52)

Zdroj: Vlastní průzkum.
Pozn.: Respondenti mohli uvést více návrhů, takže prostý součet procent může být více

než 100.

Graf 27

Co by zlepšilo práci ÚOHS? (dodavatelé, N = 8)

Zdroj: Vlastní průzkum.
Pozn.: Respondenti mohli uvést více návrhů, takže prostý součet procent může být více

než 100.

Zadavatelé se jednoznačně shodli, že základním opatřením by mělo

být zrychlení správních řízení. Podstatně méně zadavatelů spatřuje

zlepšení práce úřadu v kvalitnějším výkladu zákona, kvalitnější

legislativě, v navýšení personálu nebo v lepším řízení úřadu. 

Obdobně jako zadavatelé i dodavatelé vidí největší nedostatek

v neúměrné délce správních řízení. Na rozdíl od zadavatelů však za

stejně palčivý problém považují nízkou kvalitu personálu a řízení

úřadu. Dále považují za nutné řešit politickou nezávislost úřadu,

zvýšit početní kapacitu úřadu a respektování zákonů. 

Zdroje orientace účastníků zadávacích řízení

Pro dokreslení činnosti ÚOHS jsme se respondentů dotázali, čím se

nejčastěji orientovali při přípravě zadávacího řízení nebo účasti

v něm. 

Graf 28

Podle čeho se orientujete při přípravě zadávacího řízení?

(zadavatelé, N = 85)

Zdroj: Vlastní průzkum.
Pozn.: Respondenti mohli uvést více návrhů, takže prostý součet procent může být více

než 100.
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Graf 29

Podle čeho se orientujete při přípravě na účast 

v zadávacím řízení? (dodavatelé, N = 20)

Zdroj: Vlastní průzkum.
Pozn.: Respondenti mohli uvést více návrhů, takže prostý součet procent může být více

než 100.

Zadavatelé při přípravě zadávacího řízení čerpali nejvíce z legislativy

a ze zkušeností z předchozích zakázek. Jako významnější zdroj

informací uváděli i výkladová stanoviska ÚOHS a MMR. Pro

dodavatele byla naproti tomu zcela logicky určující zadávací

dokumentace a zákonná úprava.

6.1 SHRNUTÍ PRŮŘEZOVÝCH OTÁZEK K ČINNOSTI ÚOHS

Za primární problém v činnosti Úřadu považují respondenti

zdlouhavé rozhodování v rámci správních řízení, jehož podstatné

zrychlení by mělo být prvotním úkolem pro zlepšení činnosti ÚOHS. 

Vliv metodické podpory ze strany MMR a ÚOHS je významný pro

zadavatele, naopak pro dodavatele má marginální informační

hodnotu. Proto by bylo vhodné metodickou podporu více zaměřit

také na skupinu uchazečů o veřejné zakázky.

Primárním zdrojem informací pro organizaci nebo účast v zadávacím

řízení je zákonná úprava, dále předchozí zkušenosti s vlastními

zadávacími řízeními (zadavatelé) a zadávací dokumentace

(dodavatelé).

Respondenti uvedli, že se setkali s korupcí v minimálním počtu

případů, ale vždy ji uváděli v souvislosti s rozhodovací činností

předsedy a místopředsedů úřadu. 

7 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ

V předkládané studii jsme se věnovali analýze institucionálního

nastavení funkcí v oblasti politiky zadávání veřejných zakázek

a vybraných činností spojených s touto agendou. V závěrečné

kapitole shrnujeme naše zjištění a doporučení, která by mohla být

chápána jako vstupní poznatky pro přípravu nové koncepce dohledu

nad zadáváním veřejných zakázek v ČR v souvislosti s nastolením

změn v systému veřejných zakázek odstartovaném novelou ZVZ

v r. 2012. Tato koncepce by se měla dle našeho názoru v prvé řadě

zaměřit na institucionální rámec systému veřejných zakázek, který

by více odpovídal potřebám veřejného i soukromého sektoru při

interakci na trhu s veřejnými zakázkami.

Systém veřejných zakázek představuje strategickou oblast pro

výdaje veřejného sektoru, který by měl být nastaven takovým

způsobem, aby organizačně i kapacitně zajišťoval hospodárné,

účelné, efektivní a transparentní uspokojování veřejných potřeb

pomocí soukromých subjektů a mohl včas a aktivně reagovat na

nové trendy a rizika ve veřejném zadávání. Schopnost plnit tyto cíle

odráží celkovou schopnost veřejného sektoru zajišťovat efektivně

potřebné veřejné služby.

Institucionální nastavení systému veřejných zakázek 

Funkce v oblasti zadávání veřejných zakázek jsou rozděleny mezi

MMR a ÚOHS jako dvě hlavní instituce. MMR je jako exekutivní

složka odpovědné především za normotvornou funkci a celkovou

formulaci a implementaci politiky veřejných zakázek a ÚOHS jako

nezávislý centrální úřad vykonává dohled a přezkum při zadávání

veřejných zakázek. 

Z hlediska základního institucionální nastavení považujeme toto

duální centralistické nastavení za vhodný model, který odpovídá

výše uvedeným předpokladům pro oddělení přezkumné a dohledové

funkce od funkcí koncepčních, koordinačních, poradenských

a vzdělávacích a pro eliminaci systémového střetu zájmů v činnosti

ÚOHS.

Zároveň jsme však analýzou identifikovali v institucionálním

nastavení ÚOHS několik zásadních mezer, které mohou způsobovat

problémy ve strategickém i operativním řízení Úřadu a ohrožovat

jeho nezávislost a profesionalitu. Za zmínku stojí především: 

•   nesourodost agendy dohledu a přezkumu zadávání veřejných

zakázek s ostatními agendami ochrany hospodářské soutěže, 

•   monokratický způsob řízení ÚOHS,

•   absence jakýchkoli prvků výběrových řízení na vedoucí posty

ÚOHS (předsedu, místopředsedy a ředitele) a nulové kvalifikační

požadavky na tyto posty. 
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V souladu s těmito nedostatky doporučujeme v dlouhodobějším

horizontu vyčlenit agendu dohledu a přezkumu při zadávání

veřejných zakázek pod samostatnou instituci, nebo alespoň zajistit

větší autonomii výkonu této agendy v rámci ÚOHS. 

Pro zajištění větší odbornosti a nezávislosti činnosti ÚOHS

doporučujeme řídicí posty obsazovat na základě výběrových řízení

s jasně stanovenými minimálními požadavky na dosažené vzdělání,

praxi a manažerské schopnosti. Zároveň by měl být náležitě ošetřen

efekt „otáčivých dveří“ ve stanovení podmínek pro dřívější nebo

budoucí působení těchto osob v politické nebo obchodní sféře.

Zároveň s tím doporučujeme změnit způsob řízení z monokratického

na kolektivní, aby v čele dohledového úřadu stál kolektivní orgán,

orgán, který by rozhodoval o strategických záležitostech v řízení

úřadu a v druhostupňových řízeních.   

Funkce státních institucí při zadávání veřejných zakázek

Ze souboru základních i doplňkových funkcí jsme se ve studii

primárně zaměřili na funkci přezkumu a dohledu při zadávání

veřejných zakázek, které náleží ÚOHS, a dále na funkce poradenství,

metodické podpory a vzdělávání, které jsou v působnosti MMR.

Přestože ČR splňuje formální požadavky vyplývající z relevantních

směrnic EU na zajištění základních funkcí, existuje zde poměrně

velký prostor pro inovaci celého systému, který by lépe předcházel

škodám způsobeným porušováním soutěžních pravidel

a neprofesionálním přístupem zadavatelů.

V případě přezkumu odpovídá model aplikovaný v ČR zavedené

zahraniční praxi ve státech, kde se používá kombinace

administrativního (zadavatel, ÚOHS) a soudního přezkumu (správní

soudy). V systému a praktickém výkonu přezkumu ÚOHS je však

žádoucí řešit některé problémy (rizika), které snižují efektivitu

přezkumu (tj. neúměrně dlouhá doba správních řízení) a ohrožují

nezávislost a odbornost přezkumu (tj. rozhodovací monopol

předsedy ÚOHS o složení rozkladových komisí a v druhostupňovém

rozhodnutí; žádné zvláštní požadavky na členství v komisi). Proto

doporučujeme zejména zkvalitnit personální politiku Úřadu a zvýšit

kapacity v agendě veřejných zakázek (po odborné i početní stránce)

a rozhodnutí o podaných rozkladech činit kolektivně osobami, které

byly vybrány do pozic na základě výběrového řízení a splnily

stanovené nároky na pozici.

Významné nedostatky se vyskytují také v oblasti dohledu

a kontroly zadávacích řízení vykonávané Úřadem, protože ÚOHS

prakticky nevykonává žádnou vlastní kontrolu. Zde doporučujeme

zejména nastavit systém vlastní kontrolní činnosti a zajistit

transparentnost kontrolních činností. Údaje z výročních zpráv přitom

ukazují, že stoupající počet podnětů je pro ÚOHS hlavním zdrojem

informací o porušování pravidel soutěží o veřejné zakázky, proto by

měl Úřad za pomoci dostupných technologií usnadnit a podpořit

podávání relevantních podnětů a měl by mít nastaven systém pro

jejich vyřizování.

Poradenská funkce a funkce metodické podpory jsou svěřeny do

kompetence MMR. V tomto smyslu začalo MMR intenzivně plnit

svoji úlohu zejména v souvislosti s přijetím novely ZVZ v r. 2012,

kdy spustilo nový komunikační nástroj pro vyřizování dotazů, zřídilo

útvar pro vyřizování dotazů a rozšířilo portfolio metodik

a stanovisek k zadávání veřejných zakázek.    

Dosavadní aktivity v tomto směru jsou však zatím obsahově velmi

úzce zaměřeny na problematiku správné aplikace ustanovení ZVZ

a postrádají zatím komplexnější přístup k zadavatelům zakázek.

Zejména chybí praktický ekonomický pohled na přípravu veřejných

zakázek a způsob soutěže doplněný příklady dobré praxe.

Proto doporučujeme rozšířit metodickou podporu o soubor

standardů, které by vymezovaly žádoucí postupy zejména pro

kritické úkony zadavatele v rámci celého projektového cyklu veřejné

zakázky, a postupně je rozvinout do uceleného category

managementu pro hlavní nákupní kategorie ve veřejném sektoru.

Vzdělávací funkcí v oblasti veřejných zakázek je taktéž pověřeno

MMR, v souvislosti s novelou ZVZ z r. 2012 má zajistit vzdělávací

program pro zadavatele veřejných zakázek, který by měly od r. 2014

absolvovat minimálně tzv. osoby se zvláštní způsobilostí. Zákonná

úprava však v mnohém předčila schopnosti a kapacity MMR pro

zvládnutí daného úkolu, jelikož dosud nebyly učiněny žádné kroky

k tvorbě a implementaci tohoto vzdělávacího programu, spíše

naopak, v souvislosti s další novelou ZVZ navrhuje MMR tyto funkce

zrušit nebo alespoň odložit jejich spuštění o další rok.

V situaci, kdy k mnohým chybám a selháním v zadávání veřejných

zakázek dochází vlivem nízké profesionality zadavatelů, nelze

současný pasivní postoj státní správy k profesionalizaci zadavatelů

akceptovat. Doporučujeme proto zajistit dostatečné personální

i odborné kapacity pro tvorbu i spuštění kontinuálního vzdělávacího

programu alespoň v mezích současné právní úpravy. Zároveň je

žádoucí spolupracovat na vzdělávání s akademickým sektorem.     

Obecným předpokladem pro žádoucí inovaci a rozvoj základních

i doplňkových funkcí MMR a ÚOHS je adekvátní navýšení jejich

rozpočtových kapitol. V době rozpočtových restrikcí je samozřejmě

obtížné naplnit všechny požadavky na státní rozpočet. Je však

nutné si uvědomit, že bez určitých zvýšených investic do prevence

selhání zadavatelů při zadávání veřejných zakázek nemůže být

dosaženo žádoucích cílů. Lze předpokládat, že při efektivním

posilnění kapacit dojde k jejich brzké kompenzaci snížením nákladů

za škody způsobené selháváním (úmyslným či neúmyslným)

veřejného sektoru při nákupu zboží, služeb nebo prací skrze institut

veřejných zakázek.  
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PŘÍLOHA: SEZNAM METODIK A STANOVISEK MMR ČR A ÚOHS
(stav k 22. 4. 2013)

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Metodiky

– Metodika zadávání veřejných zakázek (červenec 2012)

– Katalog vzorových zadávacích dokumentací 

– Metodické stanovisko vytvořené k příloze vyhlášky č. 9/2011 Sb.

– Metodika k vyhlášce o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele

– Metodický postup pro dodavatele při řízení ve věcech seznamu kvalifikovaných dodavatelů

– Metodické postupy pro systém certifikovaných dodavatelů

– Metodický pokyn k zápisu údajů o koncesní smlouvě do rejstříku koncesních smluv

– Metodické pokyny k doručování prostřednictvím datových schránek

– Sborník autorských textů: Jak zohledňovat principy 3E (vymezení předmětu, volba hodnoticích kritérií, omezování hospodářské soutěže,

zásady pro plnění smlouvy)

Stanoviska

– Doporučení k postupu zadavatelů při zpracování odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

– Náležitosti profilu zadavatele a postupu zadavatele při uveřejňování dokumentů na profilu zadavatele

– Doporučení MMR ČR k postupu u zakázek, u nichž má být smlouva uzavřena po 1. 4. 2012

– Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k aplikaci novelizovaných základních

kvalifikačních předpokladů

– Stanovisko k prokázání shody elektronického nástroje

– Podmínky pro akreditační orgán a certifikační orgány

– Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj k uveřejňování výzvy ve zjednodušeném podlimitním řízení na profilu zadavatele

– Stanovisko k úpravě povinností veřejného zadavatele aplikovat ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách,

případně zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení, při zajišťování dodávek nebo služeb v případě, kdy vznikající

smluvní vztah nepředpokládá a priori přímou platbu ze strany veřejného zadavatele dodavateli

– Stanovisko k nejvýše přípustnému stáří výpisu ze živnostenského rejstříku

– Stanovisko k bezdlužnosti v rámci prokazování splnění základních kvalifikačních předpokladů

– Stanovisko, zda se na veřejnou zakázku vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (Government Procurement Agreement – GPA)
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Výkladová stanoviska ÚOHS

– Výkladové stanovisko k prokazování kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení po 1. 4. 2012

– Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k aplikaci novelizovaných základních

kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. a), b) a l) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

– Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k prokazování a posuzování základní

kvalifikace podle ustanovení § 53 odst. 1 písm. k), l) a m) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 

– Problematika zahrnutí „finanční rezervy“ do nabídkové ceny

– Zadávání víceprací

– Objasnění informací či předložení dodatečných dokladů prokazujících splnění kvalifikace (pozn.: stanovisko se vztahuje k právní úpravě

účinné do 31. 12. 2009)

– Prokazování kvalifikace zahraničním dodavatelem

– Požadavky zadavatele na formální zpracování nabídek a požadavky na kopie nabídek

– In-house zadávání

– Poskytování zadávací dokumentace, podávání nabídek dodavateli, které zadavatel nevyzval k podání nabídek – zjednodušené 

podlimitní řízení

– Jistota složená formou bankovní záruky 

– Jednání dodavatele

– Čtení nabídkových cen při otevírání obálek s nabídkami

– Podání nabídky bez předchozího vyzvednutí zadávací dokumentace






