
Osobní odpovědnost veřejných funkcionářů za škody 
způsobené nezákonným zadáním veřejné zakázky

(hlavní závěry výzkumu)

Výzkum zahrnul všechny pokuty udělené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže 
územním samosprávným celkům v letech 2005 - 2007 za nezákonné zadání veřejné 
zakázky. Celkem se jednalo o 71 případů.

Velký rozsah přímých i nepřímých škod: 
Celkový úhrn škod způsobených udělením pokuty za nezákonně zadanou zakázku činil 
6.605.000 Kč.  V 39% případů ÚOHS však konstatoval, že postup zadavatele mohl podstatně 
ovlivnit pořadí nabídek (tzn. nemusel být vybrán nejvhodnější dodavatel). Způsobená škoda 
pak může být v těchto případech mnohem vyšší než jen škoda vyjádřená udělenou pokutou.

Při řešení škod se samosprávy chovají zpravidla nezodpovědně: 
Pouze v 21% případů řešily samosprávy škodu oficiální cestou, tedy jednáním a verdiktem 
škodní komise, rady či zastupitelstva.   

Samosprávy zcela selhávají ve zjišťování a vymáhání osobní odpovědnosti za 
způsobenou škodu. Ve většině případů osobní odpovědnost za škodu nebyla zjištěna a 
nevymáhali náhradu škody:
− Ve většině případů (66%) nebyly samosprávy schopny či ochotny osobní odpovědnost za 

způsobenou škodu zjistit. 
− V 90% případů způsobených škod samosprávy osobní odpovědnost ve formě náhrady 

škody nevymáhaly, tedy zpravidla ani v těch případech, kdy dokázali odpovědnost 
konkrétních osob zjistit.

Příčinou škody bylo nejčastěji špatné rozhodnutí politického orgánu: 
V případech, kdy bylo možno zjistit původ pochybení (63%), škodu většinou způsobilo špatné 
rozhodnutí kolektivních orgánů s přímou vazbou na vedení samosprávy (hodnotící komise, 
rady nebo zastupitelstva). 
Ve většině případů tudíž dochází k překrytí osob odpovědných za způsobení škody s osobami 
odpovědnými za vymáhání škody. 

Vzniklou škodu hradí daňoví poplatníci: 
V 87% případů (v celkové výši 5,96 mil. Kč) byla škoda plně hrazena z rozpočtů územních 
samospráv, bez pokusu o vymáhání náhrady škody po odpovědných osobách. 

---
Pro Oživení, o.s., zpracoval v roce 2008 Mgr. Martin Kameník v rámci projektu "Vymahatelnost osobní od-
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