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Anotace
Tato práce se zabývá transparentním zadávání veřejných zakázek. Konkrétně jde o
kvalitativní případovou studii.

Výzkum je rozdělen na jednotlivé části. První z nich

se věnuje cílům a otázkám práce, druhá sleduje vybrané metodologické postupy, třetí
vysvětluje pojem veřejná zakázka, čtvrtá se zaobírá teoretickými východisky v dané
oblasti, poslední část je věnována vlastnímu výzkumu zaměřenému na vybrané jevy, které
se v problematice vyskytují. Autorka se obrací na vybrané veřejné zadavatele z řad státní
správy, samosprávy a uchazeče o veřejné zakázky. Na základě analýzy výpovědí
respondentů a pomocí sekundární analýzy dat, analýzy dokumentů a

teoretických

východisek autorka poukazuje, v jakých částech zadávacího procesu je spatřováno riziko
netransparentního či méně transparentního jednání. Přínosem této práce je návrh možného
řešení současné situace a zvýšení průhlednosti celé procedury. Z výsledků výzkumu je
patrné, že stále existuje prostor pro netransparentní jednání v zadávacích řízeních, včetně
jednání mezi účastníky a zadavateli.

Annotation
This thesis deals with transparent public procurement. It is a qualitative case study. The
work is divided into several individual parts. The first one deals with the aims and raised
questions of the thesis, the second specify the selected methodological procedures, the
third explains the concept of the public contract, the fourth deals with the theoretical
background in the given field, the last part is devoted to the research focused on selected
phenomena that occur in these problematics. The author invited selected public contracting
authorities, self-government and tenderers. Based on an analysis of respondents'
testimonies and using secondary data analysis, documentary and theoretical background
analyzes the author points out in which parts of the procurement process the risk of nontransparent or less transparent negotiations could been a concern. The benefit of this work
is to propose a possible solution to the current situation and increase the transparency of
the whole procedure. Research results show that there is still room for non-transparent
negotiations in procurement procedures and negotiations between participants and
contracting authorities.
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ÚVOD
Termín transparentnost je ve veřejně politickém prostoru v posledních letech stále
významnější.Vliv na to mají především směrnice z Evropské Unie a také kauzy objevující
se v dotačních podvodech. Transparentností ve veřejných zakázkách se rozumí všechny
viditelné kroky a jednotlivé vazby mezi veřejnými zadavateli a relevantními aktéry, kteří
se na procesu veřejných zakázek při zadávání, vyhodnocování, uzavírání smlouvy
a následném provedení veřejných zakázek podílejí. Zadávání veřejných zakázek patří
k nejcitlivějším oblastem hospodaření s veřejnými prostředky. Podle publikovaných studií
a statistických šetření, se netransparentnost při zadávání veřejných zakázek už mnoho let
objevuje. Netransparentnost v procesu zadávání nemusí vždy nutně znamenat korupci na
straně veřejné správy. Ovšem citované studie ukazují provázanost. (Transparency
International: 2005, Oživení: 2012) Veřejné zakázky produkují nemalý výdaj na veřejné
finance, přibližně 26 % HDP, což ve srovnání s výdaji státního rozpočtu představuje 40 %
(Ochrana: 2012, s. 2). Pokud dochází k neprůhledným krokům v procesu soutěže, pak jsou
veřejné prostředky vynakládány neefektivně a

s možnou ztrátou. Tento jev lze pak

označit za problém. Když mají občané možnost být informováni o tom, kam jsou veřejné
výdaje vynakládány, pak to i významně zvyšuje důvěru a snižuje míru podezřívavosti vůči
zvoleným zástupcům veřejné správy a týmu jejich úředníků. (Sičáková-Beblavá, Vlach:
2004, s. 135)
Česká republika netransparentní jednání řeší např. častými změnami zákona nebo
zavedením nových vyhlášek a dodatků k příslušným zákonům, které přinášejí nástroje pro
zveřejňování informací. Stěžejní je pro tuto problematiku zákon č. 137/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek. Dalšími důležitými legislativními předpisy jsou zákon o
finanční kontrole, občanský zákoník, stavební zákon aj. V principu transparentnosti se
mají zadávat všechny zakázky tzv. malého rozsahu (§ 6 zákona č. 134/2016 Sb.) a také
ostatní formy řízení specifikovaných v zákoně. Netransparentní zadávání se také řeší
nastavením větších sankcí při porušení zákona, častější kontrolou Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže, Národního kontrolního úřadu, Ministerstva financí a jiných
kompetentních orgánů.
Tato práce má tedy za cíl posoudit, zdali v oblasti zadávání veřejných zakázek
dochází stále k některým neprůhledným krokům i po změně zákona v roce 2016. Pro tento
1

výzkum je zvolená případová studia zmíněného jevu. První až čtvrtá jsou teoretickou částí
práce. První část vymezuje výzkumné cíle a otázky relevantní této problematice. Druhá
část obsahuje používané metody výzkumu, kdy je v práci využíváno především sekundární
analýzy dat, analýzy dokumentů a v praktické části výzkumu polostrukturovaných
rozhovorů s respondenty z řad veřejných zadavatelů – samosprávy, státní správy a také
s uchazeči o veřejné zakázky. Třetí část vysvětluje pojmy spjaté s veřejnými zakázkami
a jejich ekonomické, právní a veřejně politické vymezení. Čtvrtá část pracuje
s teoretickými východisky pro daný jev, jimiž jsou především pojmy z nové institucionální
ekonomické teorie (oportunismus, informační asymetrie, teorie principál agent). Poté
následuje praktická část výzkumu. Zde jsou na základě výpovědí respondentů a teoretické
části práce analyzována vybraná zadávací řízení, informační standard procesu veřejných
zakázek a korupce v této oblasti. Analýza vybraných jevů (ne)transparentnosti se snaží
poukázat na problematická místa ve vybraných procesech veřejných zakázek. Nakonec
výzkum navrhuje teoreticky možné řešení pro vyšší standard transparentního zadávání.
Tento návrh koresponduje i s názory na změnu respondentů, kteří se v oblasti zadávání
zakázek pohybují nejdelší dobu. Do teoreticky možného návrhu řešení je zakomponována
následná možná evaluace ex post zveřejněných informací v procesu zadávání veřejných
zakázek.
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1 CÍLE PRÁCE A VÝZKUMNÉ OTÁZKY
Logika této části bude sledovat následující linii: vymezení předmětu zkoumání,
stanovení cílů a výzkumných otázek. Poté je možno cíle práce lépe formulovat. Objektem
výzkumu jsou veřejné zakázky zadávané v České republice, řídící se českým právním
systémem a vypisované českými veřejnými zadavateli. Předmětem výzkumu je
transparentní zadávání veřejných zakázek, průhledné jednání v

náležitých postupech

veřejných zadavatelů v procesu tvorby a soutěže veřejných zakázek. Zde se hodí uvést
i operacionalizaci pojmů výzkumu, s kterými bude pracováno. Tomu však bude věnována
detailněji část 3 – Vymezení pojmu veřejná zakázka.

1.1 Cíle práce
Jako veřejně politický problém je řešen zadávání veřejných zakázek v České
republice. Cílem k vyřešení problému je ideálně zvýšení transparentního zadávání
veřejných zakázek. Tento cíl je ale ideální řešení daného problému, kterému se částečně
věnuje poslední část výzkumu. Autorka si jako obecný cíl klade v úvodu posoudit, zdali v
oblasti zadávání veřejných zakázek dochází k některým neprůhledným krokům a tak cíle
jsou následující:
-

Hlavním cílem je analýza transparentního chování vybraných veřejných zadavatelů
pomocí případové studie a metod uvedených níže a také chování a názory vybraných
respondentů ze strany účastníků/dodavatelů veřejných zakázek.

-

Vedlejšími cíli práce jsou:
a) Popsat proces celé veřejné soutěže a s ním spojené některé problémy průhledného
zadávání veřejných zakázek podle vybraných ekonomických teoretických přístupů.
b) Přiblížit názory a zkušenosti účastníku činných v zadávacích řízeních a analyzovat
je podle teoretických východisek.
c) Pokusit se navrhnout teoreticky možné řešení v souladu s analýzou rozhovorů a
dokumentů vztahujících se k tématu.

3

1.2 Výzkumné otázky
Výzkumné otázky se vztahují k definovaným cílům práce.
a) Které části vybraných druhů zadávacích řízení lze označit v procesu veřejných
zakázek transparentními a které naopak jako netransparentní?
b) Shodují se zkušenosti vybraných respondentů s některými použitými teoretickými
přístupy?
c) Jaké veřejně politické řešení může vést ke zvýšení informačního standardu a
navýšení transparentnosti?

4

2 METODOLOGIE VÝZKUMU
Tato část přiblíží vybraný způsob práce s informacemi, metodologii, metody,
výzkumný design a používané analýzy. Ve veřejné politice se obvykle používá normativní
metodologie. (Veselý, Nekola: 2007, s. 142) Normativní přístup se snaží o formulaci
kýženého cíleného stavu a má své chtěné budoucí řešení, opakem tohoto přístupu je
pozitivní přístup, který je založen na nezainteresovaném přístupu a takto vyvozuje důvody
pro vzniklý problém. (Stiglitz. 1997, s. 113-114) Tato práce kombinuje oba přístupy.
Předmětem a cílem výzkumu není jen budoucí vyhodnotitelné řešení problému, ale i
některé pozitivní analýzy, které nám mohou daný problém objasnit a nebo vyvrátit. V této
studii je snaha i o objektivní vysvětlení daného problému.

2.1 Výzkumný design
Pro výzkumný design byla zvolena případová studie. Blíže instrumentální
případová studie, která má ambice přinést obecnější poznání. (Stake: 1995. s. 3)
,,Konkrétně cílem případové studie může být poskytnutí příčinného teoretického vysvětlení
vybraného případu.“ (Drulák: 2008, s. 37) Případová studie povětšinou pracuje
s kvalitativními přístupy. Nevymezuje se ale i vůči přístupům kvantitativním. Výzkumný
vzorek u případové studie bývá menší než u kvantitativních metod, ale vypovídající
hodnota není zanedbatelná. (Veselý, Nekola, s. 151) Je potřeba dbát na důkladnou
operacionalizaci pojmů (část 3) a jednotlivými vztahy mezi nimi. (Drulák, s. 51) Případová
studie nám nemusí umožnit vyvodit úplnou příčinu daného problému, ale dokáže
zakomponovat i možnou politickou a sociální stránku problému, nejen statistická data a
údaje. Tím může poskytnout velmi vypovídající závěry výzkumu.
Výzkumný design bude tedy založen především na kvalitativním přístupu. Bude
použito expertních rozhovorů k danému tématu a studium primárních i sekundárních
dokumentů. Použitá je i obsahová analýza dat vztažená k problému.

2.2 Metody sběru dat
Jak bylo zmíněno výše, případová studie pracuje hlavně s kvalitativními metodami.
5

Do nich se řadí také rozhovory. V práci se jedná o expertní individuální polostrukturované
rozhovory s klíčovými aktéry. Dotazováním se snažíme získat mínění, postoje, názory i
zkušenosti jednotlivých účastníků námi zvoleného výzkumu. (Veselý, Nekola, s. 170)
Rozhovory patří i mezi časté metody využívané v analýze politiky. Rozhovory jsou vhodné
i k tomu, abychom získali data, která ještě nemusela být sepsána. Někteří respondenti se
v procesu zadávání veřejných zakázek pohybují už přes 10 let, absolvovali nespočet
školení a mají i ekonomické vzdělání, proto je možné je označit i za experty v daném
oboru. (Bogner, Littig, Menz, 2009)
U rozhovorů bude využíváno otevřených i uzavřených otázek v jednotlivých
tematických okruzích. Dotazovaní budou totiž jak zástupci veřejných zadavatelů, tak i
účastníci tendrů. Počet dotazovaných je 7 na straně zástupců veřejné správy – samosprávy
a státní správy, 5 pak na straně účastníků zadávacích řízení. Aby bylo zaručeno, že nedojde
k možným nepříjemným situacím, případně možným pracovně právním postihům v
zaměstnání, rozhodla jsem se pro anonymitu dotazovaných. Bude zveřejněna příslušná
instituci v tom ohledu, zda se jedná o samosprávu, či státní správu. U účastníků řízení bude
uveřejněno, jakých konkrétních zakázek se firma účastní – stavby, dodávky, služby a jak
dlouho má přibližně zkušenosti s přípravou nabídek v soutěži ve veřejných zakázkách.
Rozhovory jsou osobní (face-to-face) a telefonické, podle možností zaměstnanců dané
instituce. Rozhovory budou využívané i ke sběru dalších dat a k prohloubení následné
analýzy problému. Jednotlivé rozhovory budou sumarizované v analytické části práce a
vyvozeny z nich náležité závěry.
Pro přehlednost jednotlivých dotázaných aktérů viz tabulky dále:
Tabulka č. 1 - seznam rozhovorů s veřejnými zadavateli z oblasti státní správy a
samosprávy a sektorovým zadavatelem.
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OZNAČENÍ

ČAS ROZHOVORU

INSTITUCE

ZADAVATELE

DATUM
ROZHOVORU

1.

Státní správa

40 minut

17. března 2018

2.

Sektorový zadavatel

45 minut

18. března 2018

3.

Samospráva

52 minut

20. března 2018

4.

Samospráva

15 minut

21. března 2018

5.

Státní správa

49 minut

22. března 2018

6.

Samospráva

37 minut

23. března 2018

7.

Samospráva

40 minut

31. března 2018

Tabulka č. 2: Seznam rozhovorů s účastníky zadávacích řízení.
OZNAČENÍ

ÚČASTNÍK

UCHAZEČE

SPECIALIZUJÍCÍ SE

ČAS ROZHOVORU

DATUM
ROZHOVORU

NA/ZKUŠENOST
Stavební práce,

8.

25 minut

11. března 2018

28 minut

13. března 2018

dodávky/15 let
Služby, dodávky i

9.

stavební práce/20 let
10.

Dodávky, služby/7 let

48 minut

16. března 2018

11.

Stavební práce/10 let

20 minut

18. března 2018

12.

Služby/5 let

32 minut

24. března 2018

Další využívané techniky sběru dat jsou sekundární analýza dat odborných knih a článků
vztahující

se

k veřejným

zakázkám,

problémům

korupce

v české

společnosti,

ekonomických analýz problému, zákonům a předpisům i nařízením.

2.3 Metody používaných analýz
Analýza sebraných dat je provázaná s technikou sběru dat, logicky na ní navazuje.
7

Pro tuto práci bude využito analýzy především kvalitativních dat. (Nachmias, D. ,
Nachmias, Ch.: 1987). Jedná se o obsahovou analýzu dat pro zajištění validity výzkumu.
(Veselý, Nekola: 2007 s. 187) Cílem analýzy bude nalézt provázanost v komunikaci
jednotlivých výpovědí aktérů – slovní spojení, obraty, nebo jednotlivých sdělení. Pro
přesnější pochopení souvislostí bude využíváno induktivního i deduktivního rozložení
pochopení výpovědí a nastudovaných periodik a také osobní pracovní zkušenosti v oblasti
veřejných zakázek. Dále budou výpovědi porovnány s expertními návrhy odborníků v dané
oblasti. Porovnání se bude týkat toho, zdali se některé teoretické návrhy na změnu dotýkají
i praxe.

8

.

3 TEORETICKÉ VYMEZENÍ POUŽÍVANÝCH
POJMŮ
Pro upřesnění pojmů je potřeba detailněji uvést, co to veřejná zakázka je. Na
veřejné zakázky se dá pohlížet mnoha různými směry. Poté je musíme podle použité
definice chápat. Veřejným zakázkám a jejich vymezení se věnují především právnické
směry a to z důvodu pochopení výkladu legislativních nařízení, které se v právním státě
objevují (např. Jurčík: 2012, Kruták: 2013). Těmto právním výkladům a přístupům se
věnují mnohé advokátní kanceláře po celé České republice a vydávají k nim výkladové
publikace k aktuálnímu znění zákonu a metodice zadávání. Druhým typem přístupu je
ekonomické chápání institutu veřejné zakázky (Nemec: 2010, Pavel: 2013, Ochrana: 2001,
2008). Toto pojetí je pro výklad a pochopení některých pojmů v oblasti veřejných zakázek
stěžejní. Třetí pojetí není nijak obsáhle uváděno v odborné literatuře. Po rešerši publikací
vztahujících se k danému problému je ale potřeba ho zařadit do výkladu k vymezení
pojmu. Tím uváděným typem je veřejně politické vymezení a to podle pana profesora
Ochrany. Dalším bodem výkladu bude pojem transparentnost ve veřejných zakázkách.
(Maaytová, Ochrana: 2013, Kameník: 2012, Sičáková-Beblavá, Vlach: 2004:, Beblavý:
2009)
K přiblížení a operacionalizaci jsou zařazeni aktéři, kterých se nejvíce týká předmět
tohoto výzkumu (viz tabulka dále).
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Tabulka č. 3 – přehled aktérů v procesu veřejných zakázek.
Cílová

skupina

aktérů,

kterých se nejvíce dotýká
problém:

Soukromý sektor – aktéři:

Veřejný sektor – aktéři:

Občanský sektor – aktéři:

Uživatelé zamýšlené veřejné zakázky – pokud bude zadávací řízení na
výběr zhotovitele VZ probíhat netransparentně a nebude dodržován
zákon a náležité vztahující se předpisy. Budou na tom ztrátově nejvíce
potencionální uživatelé VZ, např. obyvatelé vesnice, kde je plánovaná
rekonstrukce nové silnice. Moc v rukou tohoto aktéra by se dala
ilustrovat na formě rozhodování ve veřejné správě reprezentovaný tzv.
modelem principál versus agent. Zmocněný volič znovu zvolí svého
zástupce tehdy (politika, zde označeného za agenta, pokud budou jeho
politické kroky v souladu s jejich většinovým přáním).( Ochrana.: 2011,
s. 15
Uchazeči o veřejnou zakázku – soutěž mezi uchazeči o zakázku je
nejefektivnějším nástrojem pro dosažení nejvyšší kvality požadovaného
plnění. Jiná věc ale je ta, pokud se vyskytují dohody uzavírané mezi
uchazeči o VZ, které zpravidla vedou k neúměrnému navyšování ceny.
(Herman: 2012, s. 92)
Externí firmy zastupující veřejného zadavatele v jeho činnostech zadávání VZ v souladu se zákonem představuje pro veřejné zadavatele
velkou administrativní a finanční náročnost. Pro některé zadavatele
vykonávají zprostředkovaně zadavatelskou činnost zmocněné
profesionální firmy. Klíčové informace v případě této varianty mají tedy
zmocněné firmy a za nimi. V případě porušení zákona jdou ale sankce za
zadavateli, kteří mají ale možnost dát si do obchodních podmínek se
zmíněnými firmami úhradu pokut a sankcí.
Veřejní zadavatelé – podle § 4 odst. 1 zákona č. 134/2006 Sb. to jsou
subjekty, na něž dopadá povinnost dodržovat zákon o VZ– tzv. tři
kategorie zadavatelů – veřejný zadavatel, dotovaný zadavatel, sektorový
zadavatel – mohu být Česká republika, příspěvkové organizace, územně
samosprávné celky, jiné právnické osoby – koncesionářské firmy atd.
Úředníci zmocnění od zadavatele k výkonu zadavatelských činností –
v tomto případě mohou mít úředníci velkou roli a moc při zadávání
zakázek, neboť oni jsou o stavu a průběhu VZ informováni nejvíce a
mohou svého postavení velmi zneužít. Proto je třeba profesionálních a
nestranného úředního aparátu, viz např. ideální byrokracie dle Weberovi
definice. (Potůček: 2010, s. 135.)
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže – je ústředním orgánem státní
správy České republiky s pravomocemi v oblasti ochrany hospodářské
soutěže, dohledu nad zadáváním VZ a v monitoringu a koordinaci
veřejné podpory.1 Rozhoduje se zde i o precedentu praxe zadávání VZ.
Hodnotící komise – zadavatelem zmocnění zástupci - odborníci, kteří
mají úlohou nejlépe podle hodnotících kritérií vybrat nejlepšího
uchazeče o VZ. 2
Evropská Unie – podle směrnice 24/2014/EU se aplikují zákonné veřejně
politické dokumenty i v ČR.
Média – informují občany a podávají feedback o korupci, pokud se jedná
o nezávislá média.
Neziskové organizace – zaměřující se na zpětnou vazbu hodnocení
korupce a soutěže ve veřejných zakázkách – např. Transparency
International nebo Občanské sdružení Oživení.

Zdroj: Vlastní zpracování autorky.

1
2

Více viz: https://www.uohs.cz/cs/uvodni-stranka.html
Viz. § 75, zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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3.1 Právní vymezení pojmu veřejné zakázky
Kruciální definování pojmu je dáno aktuálním platným zákonem podle platné české
legislativy, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů. Tomuto zákonu předcházelo mnoho jiných předpisů. Podle údajů uvedených
v ASPI3 byly předcházející zákony po vzniku samostatné České republiky změněny
a novelizovány 20krát. Poměrně časté změny se uskutečnily na základě českého právního
vývoje. Úpravy zákona se odehrávaly také až se zavedením novel v praxi. Některé
přechody se uskutečňovaly i na základě různých korupčních kauz, např. zákaz losování
vhodných kandidátů na realizaci veřejných zakázek po roce 2013.
Používání pojmu veřejná zakázka není novinkou posledních cca 30 let. V českém
právním prostředí se vyskytuje už od habsburské monarchie. V období tzv. první republiky
došlo k hlubšímu definování právního nařízení a některé zadávací procedury byly na
podobném principu jako dnes. Např. institut doobjednání, dnešním zjednodušeným
pojmem vícepráce, či dodatky ke smlouvám. Po druhé světové válce od roku 1948 až do
roku 1989 institut veřejné zakázky nebyl používán tak jako dnes a to kvůli jinému
národnímu systému hospodaření. Do roku 1989 bylo využívání tzv. centrálního plánování.
(Pavel: 2013, s. 79)
Po tranzici režimu a se snahou začlenit Českou republiku do evropského prostoru,
bylo třeba zakomponovat do nařízení o zadávání zakázek nejen české právní normy, ale i
směrnice Evropské Unie. Tyto směrnice vyzdvihují volnou soutěž, tedy i přístup
k zakázkám z jiných členských států. Postupně se snaží směrnice udat právě trend
především transparentního zadávání a rovného jednání se všemi aktéry. Další změnou,
která ovlivnila úplnou změnu současného zákona, je směrnice číslo 2014/24/EU. Česká
republika totiž není jediným státem s výskytem netransparentního jednání v této oblasti.

4

Evropská směrnice zahrnula především nutný přerod pro kritéria hodnocení nabídek.
S účinností současného zákona již není možné hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny, ale

3

ASPI je automatizovaný server právních informací. Tento server mají dostupný některé samosprávné i státní
úřady. Je možné zde dohledat potřebné zákony v elektronické formě a nebo také jejich doplňkové výklady.
4
Více viz Bowles, Hamilton, Levy: Transparency in politics and the media: accountability and open
government.
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pouze podle ekonomické výhodnosti nabídky.5 Historických změn a milníků a úplný výčet
novel v zákonech o zadávání zakázek by bylo možné obsáhnout v celé kapitole, přejdu
tedy nyní k stěžejnímu - definování pojmu veřejná zakázka.
Veřejnou zakázkou podle zákona č. 134/2016 Sb. § 2 odst. 1 ,,se rozumí uzavření
úplatné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, z níž vyplývá povinnost dodavatele
poskytnout dodávky, služby nebo stavební práce.“ Veřejným zadavatelem je organizace,
která musí zadávat veřejné zakázky podle zákona o veřejných zakázkách. Organizace,
která se dobrovolně rozhodne zadávat veřejné zakázky postupuje podle zákona také. Pokud
některá organizace použije k úhradě veřejné zakázky více než 200 000 Kč z rozpočtu
veřejného zadavatele a nebo z fondů Evropské unie, pak také musí postupovat podle
daného zákona. (Viz §4) Jinak upravené postupy zadávacího řízení využívá sektorový
zadavatel6 vymezený podle §151 zákona. Dodavatelem se podle zákona rozumí osoba,
která nabízí poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací.
Druhy zadávacích řízení jsou následující: zjednodušené podlimitní řízení, otevření
řízení, užší řízení, jednací řízení s uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění, řízení se
soutěžním dialogem, řízení o inovačním partnerství, koncesní řízení, nebo řízení pro zadání
veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu. Pro náš výzkum je stěžejním především
otevřené řízení. To je zatím podle všech ukazatelů ideální typ soutěžního transparentního
řízení (např. Nikolovová: 2012). Všechny části soutěže jsou povinně uveřejňovány a navíc
je tímto způsobem osloveno neomezené množství potenciálních uchazečů, takže
informační standardy jsou zde nejvyšší. (Kameník: 2011, s. 12) Dalším typem jednací
řízení bez uveřejnění. To je hypoteticky zneužíváno zadavateli, i když není nezbytně nutné
a nebo se dá předvídat. Neuvedeným zadáním zakázky v zákoně jsou tzv. zakázky malého
rozsahu, používané často ve zkratce VZMR. Ale i pro tento druh řízení platí paragraf
uvedený v zákoně a tím je § 6 odst. 1 a 2 zákona, kde se uvádí, že zadavatel musí
dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti a ve vztahu k dodavatelům má dodržovat
zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace. Kolik potencionálních dodavatelů, jak
dlouho a jakým způsobem jsou uchazeči osloveni, je na jednotlivých veřejných

5

Současně platný zákon ale umožňuje jako ekonomickou výhodnost nabídek posuzovat podle § 114 odst. 2 i
nejnižší nabídkovou cenu. Kritérium pro posouzení nabídek tedy zůstává v současnosti u některých
zadavatelů stejná jako před změnou zákona.
6
Sektorovým zadavatelem se rozumí taková osoba, která vykonává jím určenou agendu na základě jím
určeného výhradního práva např. v odvětví energetickém, vodohospodářské, plynárenství, dopravě apod. ,
kde může i polovinu členů nebo více jmenovat jeden z veřejných zadavatelů. V praxi např. ČEZ, ČD, PVS.
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zadavatelích. Nicméně rozhodující pro VZMR je cena. Která je taktéž definována v zákoně
v § 27.

Následující tabulka č. 4 uvádí členění veřejných zakázek podle ceny pro veřejné
zadavatele7:

Veřejná

zakázka

Služby

Dodávky

Stavební práce

do 2 000 000 Kč

do 2 000 000 Kč

do 6 000 000 Kč

od 2 000 001 Kč do

od 2 000 001 Kč do

od 6 000 000 Kč do

3 685 999 Kč

3 685 999 Kč

142 667 999 Kč

od 3 686 000 Kč

od 3 686 000 Kč

142 668 000 Kč

malého rozsahu
Podlimitní veřejná
zakázka
Nadlimitní veřejná
zakázka
Zdroj: Zákon č. 134/2016 Sb., vlastní zpracování autorky.

Veřejné zakázky se zadávají ve všech odvětvích a směrech. Je to komplexní jev,
kde musí být brány v potaz všechny souvislosti právního prostředí a znalost předmětu
soutěže. Zjednodušeně se soutěží od tužky a papíru po bloky jaderných elektráren.
Provázanost legislativních předpisů do zahrnutí dokumentace až po uzavření smlouvy je
tedy poměrně spletitá. Při zadávání veřejných zakázek je nutné brát v potaz především tyto
zákony:
Zákon o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.
Občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
Správní řád č. 500/2004 Sb.
Zákon o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. 273/1996 Sb.
Zákon o nejvyšším kontrolním úřadě č. 166/1993 Sb.
Ostatní zákony jsou používány podle odvětví ve kterém se zakázka vypisuje a pod
který předmět veřejné zakázky spadá. Např. při stavbě nové školy půjde ještě o stavební

7

Pro sektorové zadavatele a veřejné zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti platí jiné finanční limity.
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zákon č. 225/2017 Sb., při soutěži o sociální službu půjde o zákon o sociálních službách č.
108/2006 Sb. a podobně.

3.2 Ekonomické vymezení veřejné zakázky
K pochopení veřejných zakázek a procesů, které při zadávání probíhají, není
dostačující znát pouze paragrafy a čísla zákonů. Je nutné se orientovat i v logice
ekonomického pojetí této instituce. Právní a ekonomické pojetí jsou spolu provázaná.
Základní a lehce zjednodušeným přiblížením je takové, že veřejné zakázky jsou
financovány z veřejného rozpočtu a podléhají pravidlům a teoriím veřejných financí,
především ekonomické efektivnosti.8 Podle Pavla (Pavel: 2013, s. 3) veřejné subjekty
zasahují do ekonomických procesů tak, že buď něco nařizují a přikazují – přímá regulace
(zde se jedná o různé zákony a vyhlášky…), tak také některé statky musí pro veřejnost
produkovat (obrana, soudnictví, školství, zdravotnictví…) Zdroje pro tyto statky jsou však
omezené a získávají se především z daní poplatníků nebo také prodejem majetku, výnosem
státního majetku aj. Některé statky je schopen veřejný sektor zajistit sám, např. vlastní
produkce ,,in- house“ a jiné musí nechat provést externím subjektem ,,outsourcing“ –
veřejná zakázka. Veřejná zakázka je tedy použita v situaci, kdy nelze statek produkovat
vlastními zdroji a je nutné ji pro obyvatele zajistit úplatou. ,,Veřejná zakázka tak
představuje smlouvu mezi subjektem veřejného sektoru jako nakupujícím a subjektem
jiného sektoru jako prodávajícím.“ (Pavel, s. 3)
Podle Ochrany řadíme veřejné zakázky k formě veřejných výdajových programů.
Je to alokace veřejných zdrojů, kde veřejný sektor s ohledem na svoje omezené působnosti
dané zákonem pořizuje určitý statek od externího producenta. Pro veřejnou zakázku by
mělo platit především následující: ,,Získání veřejného statku či veřejné služby externím
dodavatelem musí být ekonomicky racionálnější nežli získání daného statku či veřejné
služby formou vlastní institucionální soutěže.“ (Ochrana: 2011, s. 160)
V souvislosti s ekonomickou definicí je vhodné přiblížit i formu zadávání
veřejných zakázek. Zde se při jednotlivých etapách, především stanovení předpokládané
hodnoty a nejvíce při hodnocení nabídek, používají doporučené hodnotící metody a
postupy. Celý proces veřejné zakázky lze, od jistého stupně komplexnosti, přirovnat
8

Ekonomicky efektivní je situace podle Samuelsona – Nordhause (1991, in Pavel:2013, s. 4) tehdy, pokud
dochází k absenci plýtvání, v této situaci dochází k maximální hodnotě přínosů. Přínosy jsou generovány ze
všech statků, které přináší subjektům užitek. Pavel uvádí, že to může být i např. altruistické chování.
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k postupům projektového managementu. (Sičáková-Beblavá, Pirošík: 2004, s. 142) Každý
případ zadání veřejné zakázky představuje tedy samostatný projekt. Od záměru vypsat
veřejnou zakázku až po hodnocení realizace ex post. Níže jsou znázorněny postupné
jednotlivé kroky celého procesu od záměru vypsat zakázku až po její ukončení.
Schéma č. 1: Proces zadávání veřejné zakázky.
1.Potřeba

2. Vyhlášení
soutěže

veřejné

zakázky

3. Soutěžení
podklady

4. Podání nabídky

5. Výběr vítězné
nabídky

6. Realizace a
vyhodnocení

Zdroj: Sičáková-Beblavá, Pirošík, s. 142-143, upraveno autorkou.

Podobně se dají tyto kroky označit i jako fáze veřejné zakázky. Jednotlivé fáze
veřejných zakázek názorně přibližuje níže uvedená tabulka.
Tabulka č. 5: Fáze veřejné zakázky.
Pořadí fáze

Název fáze

1.

Rozvaha specifikace – stanovení očekávaných vyhodnotitelných cílů

2.

Selekce – hledání vhodné formy uspokojení veřejné potřeby

3.

Rozhodnutí o řešení problému formou veřejné zakázky – povinnost postupovat podle zákona
o finanční kontrole, nutně dobře specifikovat účel veřejné zakázky

4.

Příprava dokumentace a zadání veřejné zakázky – soubor dokumentace a technické
specifikace v podrobnostech, které jsou nutné ke zpracování nabídky

5.

Hodnocení – nastavení hodnotících kritérií dle ekonomické výhodnosti nabídky

6.

Výběr – dle nastavení hodnotících kritérií je vybrán zhotovitel zakázky, který splnil zadání
veřejné zakázky, hodnotící kritéria a kvalifikaci.

7.

Exploatace –hodnocení přineseného uspokojení veřejné zakázky

8.

Monitorování – kontrola zakázky

9.

Závěrečný audit výkonu – nařizuje zákon č. 134/2016 i zákon č. 320/2001 Sb., kontrola
správnosti a kontrola výsledků
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Zdroj: Ochrana: 2011, s. 161, upraveno autorkou.

Ekonomické vymezení pojmu pohlíží na celý proces jako na potřebu se chovat
racionálně a ekonomicky. To proto, aby se ušetřily zmíněné omezené zdroje a investovaly
se s rozvahou, co možná nejvhodněji a cílily na největší užitek z výsledku. Právě toto
propojení vedlo ekonomy k tomu, aby

i zakázky9 doporučovali zadávat v principu

hospodárnosti, efektivity a účelnosti. Tak jak je dnes používá např. tzv. Smart
Administration. Takto jsou nastavené i doporučující evropské směrnice. V České republice
je dodržování tohoto principu podmíněno zákonem o finanční kontrole. Právě zmíněné
principy jsou označovány jako 3 E (z anglického economy, effectiveness, efficiency).
Hospodárnost znamená, že námi předem vytyčené cíle byly vynaloženy s co nejmenším
použitím zdrojů.10 Efektivita znamená, že vynaložením veřejných prostředků bylo
dosaženo největšího přínosu a kvality. Účelností je myšleno optimální dosažení cílů při
plnění stanovených úkolů. Cílů má být dosaženo optimálním způsobem. (Ochrana: 2011,
s. 51)

3.3 Veřejně politické vymezení veřejné zakázky
Při rešerši dokumentů k této tématice bylo objeveno i veřejně politické pojetí, které
se nikde oficiálně v literatuře nevyskytuje. Popsáno ho má Rýcová11 ve své diplomové
práci na doporučení pana proferosa Ochrany. Na veřejné zakázky je zde pohlíženo
multidisciplinárně12 v kombinaci metod a analýz používaných ve veřejné politice.
Principiálně by mělo být pohlíženo na veřejnou zakázku jako na ekonomický nástroj
veřejné politiky. (Rýcová: 2016, s. 30) Tím, že se veřejná zakázka vypíše a následně
realizuje by mělo dojít primárně k uspokojení veřejných potřeb, které slouží veřejnému
zájmu. Veřejná zakázka má sloužit k naplnění cílů veřejné politiky. I samotný proces
veřejných zakázek se dá řídit podle pravidel a metod ve veřejné politice. Především dobře
vymezeného problému, která vyřeší zamýšlená realizace veřejné zakázky. Nutné je
precizně nastavit cíle veřejné zakázky, např. co konkrétní realizací předmětu zakázky
9

A nejen k veřejným zakázkám, ale k celým veřejným financím a správě věcí veřejných, by mělo být takto
přistupováno.
10
Dříve tak bylo často vysvětleno, proč je nejčastěji využíváno kritérium hodnocení nejnižší nabídková
cena.
11
RÝCOVÁ, Markéta. Komparační analýza uplatňování zákona o veřejných zakázkách autoritami státní
správy a samosprávy. Praha, 2016.
12
Tedy v kombinaci metod ekonomických, právních, veřejné správy aj.
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vyřešíme. Důležité je nastavit kritéria hodnocení a

následná evaluace. Dále vyčlenit

varianty řešení při hodnocení nabídek a případných možných nepředvídatelných situací.13
Stěžejní je tedy mít dobře nadefinované cíle veřejné zakázky. Ty poté mohou být
využité veřejnou správou při kontrolách ex ante a ex post. Nadefinování cílů bude
různorodé podle účasti veřejnosti na rozhodování o potřebě vypsat veřejnou zakázku. To,
zda v tomto rozhodne veřejnost a nebo pouze jen orgány státu, jsou rozdíly mezi
nabídkovým a poptávkovým způsobem. Poptávkový systém je založen na zjišťování
preferencí veřejnosti, poptávce po různých statcích, jejich rozsahu a kvalitě (Ochrana:
2012, s. 9-10). Dotazníkovým šetřením jsou od veřejnosti získaná potřebná data a poté jsou
vyhodnocována a zabezpečena prostřednictvím veřejného zadávání. V zemích EU,
konkrétně na příklad v Dánsku, je takový systém možný.14 V ČR má subjekt veřejné
správy zákonem stanovenou povinnost zajistit pro veřejnost jednotlivé statky a služby
prostřednictvím veřejného zadávání, tzv. se jedná o nabídkový systém veřejného zadávání.
Konkrétní vazba od obyvatelstva není zpravidla do rozhodování o potřebě vypsat veřejnou
zakázku zahrnuta. Pokud by taková možnost existovala, lze nadefinovat jednotlivé fáze
veřejné zakázky v takovémto pořadí:
Schéma č. 2: Veřejně politické fáze veřejné zakázky.
Šetření preferenci
veřejnosti

Rozvaha nad
předmětem veřejné
zakázky

Specifikace
předmětu veřejné
zakázky +audit

Příprava
dokumentace
veřejné zakázky

Vypsání veřejné
zakázky

Hodnocení
nabídek

Realizace

Audit realizace
celého procesu

Výběr vítězné
nabídky

13

Nenadále zrušení zakázky, neposkytnutí financí aj.
Municipality jsou typem územní samosprávy, která je v Dánském království využívána. Je rozdělena na
dva typy, okresy a municipality. Municipality i okresy mají vlastní zákonodárná shromáždění, volené
zastupitelstvo atd. Volené zastupitelstvo může v jakékoliv záležitosti vyhlásit referendum a to se týká i
potřeby vyhlásit případnou veřejnou soutěž na konkrétní stavbu, služby nebo dodávky. Při referendu se
pořádají veřejná setkání a diskutuje se nad aktuálními potřebami dané oblasti. – viz:
http://moderniobec.cz/regionalni-sprava-v-dansku/ [cit. dne 5. 1. 2018]
14
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Zdroj: vlastní zpracování autorky.

3.4 Transparentnost ve veřejných zakázkách
Zadávání
s veřejnými

veřejných

prostředky.

zakázek

patří

k nejcitlivějším

Podle publikovaných

studií

oblastem

hospodaření

a statistických šetření

se

netransparentnost při zadávání veřejných zakázek stále vyskytuje. Netransparentnost vždy
nemusí znamenat korupci na straně veřejné správy. Na druhou jdou většinou ruku v ruce.
Citované studie ukazují provázanost, pokud se v zadávání veřejných zakázek objevuje
netransparentnost, většinou dochází i ke korupci ve veřejném sektoru. (Transparency
International: 2005, Oživení: 2012) Protože zakázky produkují nemalý výdaj na veřejné
finance, přibližně 26 % HDP, což z hlediska výdajů státního rozpočtu představuje 40 %
(Ochrana: 2012, s. 2), můžeme tento jev jednoznačně označit za problém. Přitom, když
jsou občané informováni o tom, kam jsou veřejné výdaje vynakládány, pak to významně
zvyšuje důvěru a snižuje míru podezřívavosti vůči zvoleným zástupcům veřejné správy a
týmu jejich úředníků. (Sičáková-Beblavá, Vlach: 2004, s. 135) Podezřívavost má co
dočinění s korupcí. Česká republika patří mezi země s výskytem korupce. Korupce je
zjednodušeně zneužití moci, nebo postavení ve veřejné správě pro svůj vlastní prospěch.
Podle údajů Transparency International obdržela Česká republika za rok 2017 u indexu
vnímání korupce (corruption perception index)15 57 bodů z celkových 100. Podle Pavola
Friče se potýkáme ne s individuální, ale systémovou korupcí. Tzv. selháním systému
veřejné správy. Např. provázanost podnikatelů na jednotlivé politiky. Pokud se vyskytuje
systémová korupce ve velké míře je to znak selhání demokracie. Dle šetření z roku 2011 ve
fungující korupci věřilo 48% dotázaných. (Frič: 2011, dostupné online)16
Dodržování transparentního zadávání má tedy i morální, ekonomický a politický
aspekt. Pracovníci veřejné správy by měli mít svůj vlastní etický princip práce – morální
aspekt, k čemuž ne vždy dochází. Ne vždy je jednoduché uvědomit si, že úředníci pracují
pro veřejnou službu. Úředníci mají vykonávat službu pro veřejnost a občany. Princip

15

Obdržených 100 bodů znamená nejlepší možný výsledek, obdržených 0 bodů znamená nejhorší možný
výsledek. Na nejlepších pozicích se tradičně objevuje Nový Zéland a Dánsko, na nejhorších např.
Afghánistán, Jižní Súdán. Body se počítají ze statistických údajů za celý rok, v potaz se bere např. počet
platná legislativa v boji proti korupci, počet odsouzených za korupci, protikorupční strategie atd. Více viz:
https://www.transparency.cz/cpi2017/ [cit. dne 23. 2. 2018]
16
https://www.respekt.cz/tydenik/2011/25/systemova-past [ cit. dne 18. 2. 2018]
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úředního povolání není postavený na obohacování sám sebe z veřejného rozpočtu.
V českém prostředí mají být zaměstnanci veřejné správy seznámeni s tzv. Etickým
kodexem zaměstnance a úředníka ve veřejné správě.17 Pokud bude dodržována volná
soutěž a nebude nikde brána tzv. ,,malá domů“, má dojít i ve volné soutěži k nemalým
úsporám na veřejných výdajích. Ideálně tomu tak má být, když budou dodržovány všechny
principy, které jsou nastaveny pravidly pro veřejné zadávání – ekonomický aspekt.
Politický aspekt byl vysvětlen na základě důvěry občanů ve svou zvolenou reprezentaci.
Pravidly a principy veřejného zadávání dobře shrnula Beblavá a Vlach. Hovoří o
principu hospodárnosti, efektivnosti, nediskriminace, transparentnosti a etickém chování
(kodexy). Hospodárnost je velmi zjednodušeně cena zakázky, pořízení konkrétního statku
za optimální výhodnou cenu. Nicméně v současnosti panuje trend best value for money –
nejlepší cena za vynaložené peníze – tedy i kvalita, servis, udržitelnost aj. Tedy poměr
cena/ kvalita. Princip efektivnosti poukazuje na potřebu předmět zakázky soutěžit i v
optimální časovém úseku. To předpokládá mít kvalitně zpracovanou dokumentaci, předmět
zakázky, potřebu soutěžit zakázku, kompetentní úředníky, soutěž bez námitek uchazečů.
Pokud bude soutěženo přiměřeně časově, znamená to opět úsporu času a financí.
Nediskriminace je potřeba, aby se o záměru vypsání veřejné zakázky a nebo již vypsané
veřejné zakázky dozvědělo co nejvíce uchazečů. Tím má být zajištěno velké množství
potenciálních uchazečů. Tak se předchází i zakázaným dohodám dodavatelů, klientelismu
a zvyšuje se hospodárnost u veřejných zakázek – čím více nabídek, tím optimálnější může
být vítězná nabídka.
Transparentnost je určité synonymum nástroje v boji proti korupčnímu jednání v
procesu zadávání veřejných zakázek. Znamená aktivní zveřejňování informací ze strany
zadavatele a přístup k informacím všem potenciálním uchazečům a veřejnosti. (Pirošík,
Sičáková – Beblavá, s. 136 – 140) Je to klíčová záležitost proto, aby se zamezilo korupci a
vynakládaly se efektivně vynaložené finance. Zveřejňování informací ukládá přímo zákon
k jednotlivým formám soutěže různě.

Pro ilustraci povinností k některým vybraným

17

V tomto případě b y se dala rozvést polemika o kvalitě odměňování úředníků, aby takovéto situace neměly
velkou pravděpodobnost vzniku. Nicméně k tomuto se váže mnoho faktorů, ekonomika státu, ekonomický
cyklus, pozice úředníka, kvalifikovacet úředníka aj. Etický kodex zaměstnance ve veřejné správě lze najít na
webu Ministerstva vnitra a dalších. Doporučené chování zaměstnance a úředníka by mělo být v těchto
základních bodech: zákonnost, rozhodování, profesionalita, nestrannost, rychlost a efektivita, střet zájmů,
korupce, nakládání s veřejnými prostředky, mlčenlivost, informováni veřejnosti, veřejná
činnost,reprezentace, vymahatelnost a účelnost. Více k jednotlivým bodům viz:
http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Komunikace-s-uradem/Eticky-kodex [cit. dne 20. 2. 2018]
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formám zadávacího řízení v českém právním prostředí viz tabulka:

Tabulka č. 6: Vybrané druhy zadávacích řízení.
Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Povinnost zveřejňování

Povinnost zveřejňování

informací podle zákona před a

informací podle zákona po

během zadávacího řízení

zadání veřejné zakázky

Povinnost zaslat do Věstníku

Oznámení o zadání zakázky ve

veřejných zakázek Oznámení

Věstníku veřejných zakázek a na

předběžných informací, Oznámení o

profilu zadavatele, zveřejněná

zahájení řízení ve Věstníku veřejných

smlouva bez osobních údajů na

zakázek a na profilu zadavatele. Vše

profilu zadavatele, zveřejněné

pro neomezený počet dodavatelů.

oznámení o výběru, zaslané všem
uchazečům, zveřejnění skutečně
fakturované údaje při provedení a po
provedení zakázky. Vyžádání
protokolu o hodnocení a otevírání
nabídek na vyžádání podle zákona č.
134/2016 Sb., či zákona č. 106/1999
Sb.

Veřejná

zakázka

malého

rozsahu

Odeslání zadávací dokumentace a

Zveřejnění smlouvy nad 50 000 Kč na

výzva k účasti vybraným uchazečům,

webu zadavatele, či profilu

není stanovena povinnost uveřejnit

zadavatele. Zveřejnění protokolů ze

zahájení zadávacího řízení, pokud si

soutěže a oznámení o výběru si

tak zadavatel nenastavil v interních

zadavatel stanoví sám v interních

předpisech organizace.

předpisech organizace. Vyžádání
protokolu o hodnocení a otevírání
nabídek na vyžádání podle zákona č.
106/1999 Sb.

Jednací řízení bez uveřejnění

Odeslání zadávací dokumentace a

Zveřejněná smlouva na profilu

výzva k jednání 1 vybranému

zadavatele a oznámení o zadání

dodavateli.

zakázky ve Věstníku veřejných
zakázek. Skutečná fakturace ceny na
profilu zadavatele.

Zdroj: Vlastní zpracování autorky podle jednotlivé znění paragrafů zákona č. 134/2016 Sb., § 56-57,
§ 6, § 63-67.

Tabulka uvádí, že otevřené řízení je řízením s největším počtem zveřejňovaných
údajů. Naproti tomu u veřejné zakázky malého rozsahu a jednacího řízení bez uveřejnění
se potýkáme s nižším počtem zveřejňovaných údajů a dokumentů. Umožňuje to zákon.
20

Vyššího počtu zveřejňovaných dokumentů je obsaženo i v užším řízením, jednacím řízení
s uveřejněním, řízení se soutěžním dialogem, Ale je zřejmé, že jako transparentní způsob
soutěže lze takto označit otevřený způsob řízení veřejné zakázky, oproti třeba veřejné
zakázce malého rozsahu. Logicky jsou zbylé dvě formy soutěže zbaveny povinností
zveřejnění dokumentů a zjednodušení formy průběhu soutěže kvůli např. nižším
obsahovým výdajům. Hledisko času a administrativní náročnosti tu bohužel převyšuje
transparentnost. Četnost používání jednotlivých řízení a výhody a nevýhody zmíněných
postupů řízení zadávání veřejných zakázek, jsou popsány v analytické části výzkumu
kapitole 5.2.
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4 TEORETICKÁ VÝCHODISKA
Teoretických východisek pro veřejné zakázky je více. Především se jedná o práce
ekonomického směru. Tyto teorie operacionalizují při výzkumném problému nízké
transparentnosti veřejného zadávání s pojmy informační asymetrie, oportunistického
chování a morálního hazardu. Teorie je odvozena z celé podstaty ekonomie a to takové, že
člověk se racionálně chová jako homo economicus. V realitě se takovýto přístup střetne
s nastavenými pravidly a veřejným zájmem celku. Je možné využít poznatky i z veřejné
správy,

práva

a

veřejné

politiky.

Vybrané

teoretická

východiska

vycházejí

z nadefinovaných cílů práce. Pro předmět práce uvedeme především tedy teorii z oblasti
nové institucionální ekonomie, poté zmíním Weberovu teorii demokracie a v poslední části
také vybrané teorie vztažené k porušování zákona z právního pohledu.

4.1 Vybrané neoinstitucionální ekonomické teorie
Teoretici tohoto směru se shodují na tom, že instituce formují politiku a nastavená
pravidla organizací. Instituce tak ovlivňují chování aktérů v jednotlivých organizacích.
Účinek to má také na výsledky ve veřejně politickém rozhodnutí. (Potůček a kol., s. 70)
Instituce tedy představují obecný prvek takovéto ekonomické analýzy. Institucemi jsou zde
myšlené např. společnosti, spolky, vláda, církve. Novými otázkami, které jsou přínosné pro
veřejné zakázky, se začali zabývat především ekonomové Williamson, Coase a North.
(Sojka, s. 409)

4.1.1 Teorie transakčních nákladů
Ekonom Williamson přiblížil v neostitucionální ekonomii Coasovu teorii. Jedná se
o teorii transakčních nákladů. Na některé ze současných problému v oblasti veřejných
zakázek by se dala tato teorie aplikovat. Kritizuje nedostatky neoklasické mikroekonomie.
,,Jedná se zejména o silné předpoklady dokonalé informovanosti všech relevantních
subjektů, čestného chování tržních hráčů a absolutní substituovatelnosti mezi jednotlivými
výrobními faktory.“ (Pavel, s. 23) Specifikace těchto pojmů je výskyt oportunistického
chování a koncept omezené racionality.
22

Podle zástupce tohoto pojetí je úlohou instituce řešit především obtíže
s informacemi a snižovat transakční náklady. (Williamson: 1981). Obtíže vznikají při
uzavírání smluv. Nastavení smluv, její obsah a dodržování jeho plnění, stojí aktéry nemalé
náklady. Fungování a zakládání společností je podmíněnou tím, aby se ušetřily transakční
náklady, které jinak při rozdělení činností vždy nastanou a zvýší se. Jde o efektivitu úloh a
jednotlivých kroků v daných společnostech. Podle této teorie je fungování soukromých
organizací podmíněno fungováním tržního prostředí. Tak musí tyto organizace pracovat a
chovat se efektivně, kdežto vládní byrokratické organizace se podle těchto principů neřídí
a jsou považovány za neefektivní. (Potůček a kol., s. 66)
Transakční náklady jsou spojeny s výskytem oportunistického chování. Toto
popsané chování má takový význam, že jedinec je schopen ve svůj prospěch a
k maximalizaci užitku, použít i lži, lsti a podvody. Lidé tvořící smlouvy mají dopředu
zkalkulovány náklady a výnosy a ty stále porovnávají. V praxi se dá bojovat proti tomuto
výskytu chování nastavením velkých sankcí a trestů v případě tohoto výskytu. Pro příklad
jinými slovy, když se veřejní zadavatelé zaváží dodržovat etický kodex zadávání, tak to
neznamená, že se všichni jeho pracovníci budou podle tohoto kodexu chovat. Výskyt na
straně soukromých firem je patrný např. v bid riggingu. 18 (Pavel, s. 23)
Omezené racionalita znamená, že není možné mít vždy všechny ideální podklady a
informace k danému problému ve vhodný čas a na správném místě. Pokud bychom
všechny relevantní informace potřebovali, zvýšili by se nám opět transakční náklady a tak
se rozhodujeme tak, co víme o jednané problematice v daný čas. ,,Osoba je tak schopna
zajistit maximalizaci svého užitku ex-ante, ale nikoliv ex-post.“ (Pavel, s. 23) Zapříčiňuje
to nedokonale uzavřené smlouvy a zvýšení transakčních nákladů. V praxi se asi opravdu
nesetkáme s dokonale uzavřenou smlouvou. Nikdo nedisponuje 100% informacemi v daný
čas, skvělými podklady pro danou věc a nejlepšími experty v oboru a pokud tomu tak
alespoň z části je, tak jsou náklady tak vysoké, že se vynaložená suma nákladů na přípravu
a uzavření smlouvy, vyšplhá na markantně vysokou částku. Tím už by celý předmět
veřejné zakázky nebyl ekonomicky efektivní.

18

Bid rigging, jiným slovy zakázané kartelové dohody dodavatelů, také vznikají za účelem prokalkulovaného
předem vypočítaného zisku.
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4.1.2 Teorie agentů
Tato teorie pochází z ekonomie, která se zabývá ekonomií pojištění. Jedná se o
chování jednotlivců, zde tedy pojistitele a pojištěnce. Pojistitel nemůže mít všechny
informace o pojištěném subjektu a osobě. To může vést v chování pojištěnce k tzv.
morálnímu hazardu, aby si pro vlastní užitek přilepšil. Znamená to, že pojištěnec nemusí
uvést všechny pravdivé informace. Aby nedocházelo k ziskovým pojišťovacím podvodům,
snaží se pojistitel zanést do uzavírané pojistky i spoluúčast na případné pojistné události a
tím eliminovat rizika vycházející z uzavírané pojistné smlouvy. V teorii agentů také
hovoříme o oportunistickém chování, kdy se právě jeden subjekt snaží obohatit na úkor
druhého z důvodu menší informovanosti. Ekonom Williamson (Williamson: 1981) vytyčil
předpoklady oportunistického chování a to především informační asymetrii. Informační
asymetrie se vyskytuje i ve firemních organizaci a jiných strukturách. (Stiglitz: 1997, s.
109-110) Jedná se o využívání informací, která mám ze své funkce k dispozici. Ve
veřejných zakázkách budu mít jako úředník pracující na výběrovém řízení k dispozici
některé informace, ke kterým nemůže mít nikdo jiný přístup. Můžu je zneužít ke svému
obohacení, nebo je mohu zatajovat. Zdali za úplatu a nebo ne, je věc druhá, může mi to
přinést např. jen pocit důležitosti. Jedná se tedy takzvaně i o využívání monopolu na
informace. Oportunistické chování je v této teorii spatřováno na bázi svého vlastního
obohacování v jakékoliv formě, pokud kladu své vlastní zájmy, nad veřejným zájmem.

4.2 Weberova ideální byrokracie
Byrokracie je pro chod státu podstatná. Bez institucí, organizací, úředníků a
pravidel bychom v současné společnosti neobstáli. Vybraná teorie veřejné správy může
také popsat situaci, která by se měla odehrávat na půdě veřejných zakázek. Zde se tedy
jedná o vybranou definici ideální byrokracie, jak ji definoval Max Weber již před více než
100 lety. (Weber: 1972) Právě v 19. století sílil vliv byrokracie a ta se dostávala do svého
procesu uspořádání a fungování. Weber v této době doporučoval administrativním
pracovníkům, aby pracovali tzv. podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a to jak pro
starostu malé obce, tak třeba pro samotného panovníka. ,,….byrokracie je synonymem
efektivnosti dosahované díky organizovanosti, která dokáže potlačit osobní zájmy.
Byrokrat je loajální vůči úřadu, nikoli však proto, že musí být loajální vůči nadřízeným či
vůči těm, kdo umožnili zastávat úřední funkci.“ (Potůček a kolektiv, s. 135) Výkon úřadu
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má být profesionální a výkon povolání má být služba. Povinnosti byrokrata mají být
striktně daná. Byrokraté mají být odměňováni podle předem daných pravidel, nikdo by
neměl mít zájem na majetku s kterým pracuje, disciplína a přísná kontrola jsou dané.
Kdyby takový model ideální byrokracie fungoval v praxi, pak bychom asi neřešili
korupční situace a podobné praktiky, které se odehrávají. Jako vytyčení základních
zásadních pravidel je to (např. pro úředníka veřejné správy) dobré základní vymezení, jak
by měl konat a podle čeho hodnotit odvedenou práci. Bohužel popisování ratia chování
jedince, jako ekonomicky smýšlejícího především pro své vlastní zisky, převažuje nad
ideálem poctivého byrokrata. Právě proto tato teorie čelila mnohým kritikám. Např.
Mertona, či Millse, který poukazoval na sílení vlivu byrokracie a upřednostňování svého
zájmu. (Potůček a kolektiv, s. 137)

4.3 Model principál a agent
Tento model je v souvislosti s veřejnými zakázkami také důležité zmínit. Česky se
spíše používá název model pán a správce. Můžeme jej označit za inspiraci školou veřejné
volby, která se zaobírá chováním aktérů ve veřejné politice. (Pratt, Arrow, 1985) (Potůček
a kolektiv, s. 62) Ta představuje politické aktéry v takovém světle, že svým chováním
racionálně upřednostňují svoje vlastní zájmy nad zájmy původně zamýšlenými a slíbenými
svým voličům od nichž získali svou regulérní moc. Rozhodování v demokratickém
systému můžeme označit jako zastupitelské. To, že jsme politika zvolili do své funkce má
za následek, že za nás rozhoduje on. Podoba veřejných politik pak vypadá dle jejich
rozhodnutí. A opět i v tomto modelu dochází k informační asymetrii a nerovnostem.
Správce by měl jednat podle pána, ale ten nemá takové informační možnosti jako správce a
tak se ne vždy rozhoduje racionálně. Pokud chceme, aby správce jednal řádně a v dobře
informoval pána, musí být dobře nastaveny mzdy, odměny a další benefity. Když tomu tak
není, snaží se správce o své vlastní obohacování na úkor veřejného zájmu.
Jak poukazuje i Ochrana (Ochrana, 2012, s. 5) u veřejných zakázek je tento model
spjat s informační asymetrií, která vede k morálnímu hazardu v neprospěch méně
informovaných…..,,tak může docházet k nepříznivému výběru, kdy informační asymetrie
vede k vytěsňování kvalitnější nabídky na úkor méně kvalitní nabídky. Z pohledu vztahu
principál-agent dochází k nesouladu cílů poskytovatele statku/služby na jedné straně a
25

výrobce a dodavatele (agenta) statku/služby na druhé straně.“ V roli pána zde má být
veřejnost. Ta urguje zvolené představitele- správce své potřeby. Zvolení představitelé poté
předávají podle zákona dané požadavky veřejným zadavatelům. Veřejní zadavatelé však
mají o předmětu a způsobu soutěže převahu informací a mohou je opět zneužít ve svém
oportunistickém chování.

4.4 Právní teoretická východiska
Nastavení pravidel a jejich dodržování je znakem právního státu. Aby mohl
samotný stát fungovat, je nastavení zákonů stěžejní. To, že zákony v daném státě existují
ještě neznamená, že budou také dodržovány. Pro základní přiblížení tohoto myšlení použiji
Poundovo pojetí. (Pound 1917, in Beblavý a kolektiv, 2009, s. 9) Ten tvrdil, že zákon je
živý tehdy, pokud je uplatňovaný a vymáhaný. Pokud se zákon nedodržuje, ovlivní to celý
jeho smysl a to negativním směrem. Prvně tak, že zákony existují, ale nejsou dodržovány.
Pound definuje více rizikových faktorů nedodržování zákona. Toto nedodržování
legislativního předpisu může být zapříčiněno slabou politickou reprezentací, která
nedokáže sama vynutit dodržování zákona v protisíle zájmových lobbujících skupin. To je
znakem pro méně demokratické systémy. Druhým znakem je velká úpornost snažit se
každou lidskou vlastnost řídit nařízením, vyhláškou a zákonem. Pak jsou již všichni těmito
nařízeními unavení a zjednodušeně předpisy ignorují.

Třetím faktorem je správné

nadefinování porušení pravidel a jejich sankce. Pokud nebude zákon dobře právně
zpracován, výklady mohou být různé. Vymáhání takto nejednoznačně nadefinovaného
zákona může být poté složité. Čtvrtým znakem je existence iniciátora. Ten by měl být
motivovaný a motivovat i ostatní k dodržování zákona, především ty, kteří ho nedodržují.
V praxi bychom za iniciátora mohli označit třeba různá občanská sdružení bojující za
dodržování práv (Transparency International) a nebo i vliv některých investigativních
novinářů.
Dalším právním pohledem na nedodržování psaných pravidel zákona může být ten
Knappův. (Knapp: 1995, s. 184) Ten porušování práva vidí ve třech rovinách. První je
porušení práva, nedodržení zákona, tyto body jsou jasně vymahatelné. Druhý je zneužití
práva. Podle Knappa je to chování, které může být zdánlivě dovolené, ale nakonec je
většinou jeho výsledkem nějaká nedovolená činnost. To znamená, že zneužití práva se poté
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stává vlastně protiprávní. Další rovinou je obcházení zákona. Je to chování z části
v souladu s předepsanou normou, ale pokud se mi nějaká část nehodí, vyložím si ji po
svém za účelem dosažení svého cíle. Tato situace může nastat při nejasném výkladu
zákona a tím pádem jeho mezery v ní. U tohoto bodu je také nutné rozlišovat, že všechno
v zákoně je dovolené, co není zakázané. U veřejných zakázek bychom jako příklad mohli
uvést vydání novely zákona. Pokud nebude vydaný jasný precedent k chování veřejných
zadavatelů, např. ÚOHS, veřejní zadavatelé mohou v některých částech zadávání a typech
řízení jednat každý jinak a to do té doby, než bude jasný právní výklad dozorčího orgánu.
Viz kapitola 5.3.
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5 VÝSLEDKY EMPIRICKÉHO ZKOUMÁNÍ
Tato část prakticky aplikuje použitá vybraná teoretická východiska. Kapitola bude
rozdělena do 4 podkapitol. Zde se analyzují odpovědi dotázaných respondentů, kteří byli
ochotni hovořit k této problematice. Pokládané

otázky pro pracovníky veřejných

zadavatelů (nutno zmínit, že někteří z nich se v této sféře pohybují už hodně dlouho a
jejich praxe a zkušenosti po všech stránkách odpovídají pojmu označení expert19 v daném
oboru) a uchazečů byly koncipovány tak, aby je šlo zhodnotit podle teorie zmíněné
v kapitolách 3 a 4. Rozhovory byly uskutečněny jako polostrukturované a jejich
předdefinovaný scénář je obsažen v přílohách (str. 62 práce).
První podkapitola se zaobírá informacemi, které je možné získat v průběhu celého
projektu veřejné zakázky. Druhá podkapitola se detailněji zabývá výhodami a nevýhodami
používaných zadávacích řízení s ohledem na transparentnost a výpověď respondentů. Třetí
podkapitola je vztažená k pojmu korupce a jejího výskytu. Poslední podkapitola se snaží
nalézt teoreticky možné řešení problému.

5. 1 Informační standard pro zveřejňování dat v zadávacím
řízení
Informačním standardem v procesu systému zadávání veřejných zakázek je nutné
brát v potaz ten, který nám určuje zákon. Tím zákonem je samozřejmě zákon č. 134/2016
sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dalším zákonem, který je nutné
zmínit je zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů. V České republice je informační systém vztažený k veřejným zakázkám
spravován v síti Internet Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR). Tento informační
systém obsahuje Věstník veřejných zakázek, Seznam kvalifikovaných dodavatelů a další
informace potřebné k elektronické komunikaci při zadávání veřejných zakázek. Dalším
částí informačního systému je Profil zadavatele, který si však spravuje každý zadavatel
sám.

19

Označení expert odborník je zde myšleno po neformální stránce. Většina respondentů má vysokoškolské
vzdělání, ale ne všichni v ekonomickém, či veřejnoprávním směru. Nicméně léta zkušeností a teoretické
znalosti mají všichni průběžně doplňování formou seminářů a školení v oboru.
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Věstník veřejných zakázek, jinak též používaný ve zkratce ISVZ, zajišťuje
uveřejňování všech formulářů, které jsou uvedené v zákoně. Tento věstník je provozován
soukromou firmou pod záštitou MMR, která byla samozřejmě vybrána formou soutěže.
Věstník slouží k uveřejňování informací, jako jsou např. seznam registrovaných veřejných
zadavatelů, seznam záměrů vypsat veřejnou zakázku, vypsané veřejné zakázky, zakázky
uzavřené pod smlouvou, dále např. používané kódy CPV20 jednotlivých zakázek, jiné
metodické pokyny k veřejným zakázkám, elektronické tržiště veřejné správy, statistiky
a rejstříky koncesních smluv. Vyhledávat lze veřejné zakázky v tomto systému podle
druhu veřejného zadavatele, podle předmětu, kódu CPV, druhu řízení, čísla, data
uveřejnění a i podle vybraného dodavatele.

21

Seznam kvalifikovaných dodavatelů a jejich

náležitosti jsou obsaženy v § 226 zákona o veřejných zakázkách. Tento seznam je také
přístupný neomezeným a dálkovým způsobem ve Věstníku. Je to takový zjednodušený
souhrn všech identifikačních údajů dodavatelů, kteří se účastní výběrových řízeních. Jedná
se o údaje jako např. IČ dodavatele, statutární orgány, seznamy prací, které dodavatelé
v předchozích letech provedli a jimiž chtějí prokázat kvalifikaci k datu podání nabídky
na zakázku.22 Zároveň je to zjednodušující způsob i pro dodavatele, ti tak nemusí pokaždé
dodávat všechny druhy čestných prohlášení a podpisů svých jednatelů, šetří to tak čas.
Pokud tento seznam uchazeč o zakázku předkládá, nesmí být starší více než 3 měsíců.
Výhodou je, že je dodavateli po poskytnutí všech nezbytných dokladů podle zákona
dodána tato služba zdarma.
Funkční a aktuální profily zadavatele jsou vedené také ve Věstníku veřejných
zakázek. Jak bylo zmíněno, každý zadavatel si ho spravuje sám a poskytovatele této služby
si také vybírá formou soutěže. Náležitosti profilu určuje vyhláška č. 168/2016 Sb. o
uveřejňování formulářů pro účely zadávání zákona o veřejných zakázkách. Všechny
formuláře a dokumenty, které jsou na profilu zveřejňovány musí být přístupny 24 hodin a 7

20

Kód CPV slouží jako číselné mezinárodní zaznamenání odvětví a předmětu zakázky ve kterém se vypsaná
soutěž vypisuje. Ve věstníku je uvedena formou číselných kódů, které lze vyhledat podle jednotlivých míst
působností. Viz http://www.isvz.cz/ISVZ/Ciselniky/ISVZ_klasifikace_ciselniky.aspx [ cit. dne 10. 4. 2018 ]
21
Více viz http://www.isvz.cz/ISVZ/VZ/Filter.aspx [ cit. dne 8. 4. 2018 ]
22
Záleží, zdali se jedná o uchazeče na stavení práce, služby či dodávky. Poté má v seznam provedených prací
nebo zakázek jednotlivé druhy provedených zakázek s datem realizace a oborem činnosti povětšinou nejsou
starší více jak 3 roky od provedení díla. Záleží také na zadavateli, jaké hodnotící kritérium v kvalifikaci zvolí
– např. seznam provedených prací podobných nebo shodných s předmětem CPV zakázky ne starší jak 5 let a
obdobně. Každý rok jsou dodavatelé povinni zaslat aktualizaci svých údajů a provedených prací a nebo
čestného prohlášení, zda se žádná s uvedených informací nezměnila. Více viz § 226 – 260 zákona. Seznamy
viz http://www.isvz.cz/ISVZ/Ciselniky/Vestnik.aspx?type=2 , kde lze dodavatele dle IČ organizace, názvu
nebo adresy vyhledat.
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dní v týdnů, tedy neomezeným přímým dálkovým způsobem. Jedná se tedy opět o síť
internet, jelikož už se dnes postupně písemná dokumentace ve většině úřadech nahrazuje
tou elektronickou.23 Dokumenty, které jsou zveřejňovány na Profilu zadavatele jsou různé,
je to vázáno podle způsobu použití vybraného zadávacího řízení. Obecně jimi ale jsou –
kompletní zadávací dokumentace (předmět, specifikace díla, data realizací, požadavky na
kvalifikaci, způsoby kritérií hodnocení, datum případného prohlídky místa plnění, návrhy
smlouvy, kompletní projektová dokumentace, vzory čestných prohlášení).24 Dále dotazy na
dodatečné informace a odpovědi zadavatele, zrušení zakázky, oznámení o výběru
nejvhodnější nabídky, uzavřená smlouvy, dodatky a nakonec skutečně fakturovaná cena
zakázky.
Při informačním systému a standardu je nutné v současnosti zmínit i NEN. NEN je
zkratka používaná pro Národní elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek. Ten
je využívaný podle Strategie elektronizace zadávání 2016 – 2020 zveřejněné
Ministerstvem pro místní rozvoj.25 Všichni veřejní zadavatelé mají povinnost používat
tento systém do 18. 10. 2018. Státní správa systém již využívá. Výhodu představuje pro
menší zadavatele, kteří nemají možnosti investovat do vlastního elektronického nástroje
k zadávání. Některé certifikované soukromé subjekty (např. EZAK, Tenderarena) již tento
standard NENu používají od minulých let, kdy se v souladu s evropskou směrnicí č.
2014/24/EU začalo hovořit o implementaci tohoto nástroje do českého prostředí. NEN má
vtáhnout i prostředí využívaných elektronických tržišť, pokud se poskytovatelé těchto
prostor nestanou oněmi certifikovanými nástroji. Co by zjednodušeně v praxi měl přinést
zmíněný nástroj? Veškeré dokumenty, komunikace mezi zadavateli a dodavateli, podání
pouze elektronických nabídek a archivace zakázek. To vše uložené v NEN prostředí.
Teoreticky by měl NEN přinést moderní formu administrace zakázek bez složitého
papírování a povinné archivace dokumentace včetně podaných nabídek. Např. respondent
č. 7 zmínil v návaznosti na otázku č. 20 scénáře: ,,Menší míře administrativní náročnosti,
myslím, pomůže povinná elektronizace zakázek. Ale domnívám se, že na úřadech bude
požadováno stále uchovávat vše i v tištěné podobě.“ Tak co doopravdy plošné zavedení
23

Tj. i pod vlivem tzv. Smart Administration (viz Ochrana, 2011, Efektivní zavádění a řízení změn ve veřejné
správě, str. 29)
24
Vyhláška v plném znění § 15 – 19 viz http://www.portal-vz.cz/getmedia/3ad8828d-fd18-4a09-b1eb46be747b62d2/Vyhlasky-c-168-171_2016-Sb.pdf [ cit. dne 12. 4. 2018]
25
Celý dokument dostupný zde http://www.portal-vz.cz/getmedia/37aabe4b-b5f3-4d0c-9ebf65f527c0edde/III_Strategie-elektronizace-2016-2020_final.pdf [cit. dne 01. 04. 2018]
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NENu přinese, ukáže čas a praxe.

Obecně můžeme informační standard v systému veřejných zakázek shrnout takto:
Schéma č. 3: Informační standard v systému veřejných zakázek.
Věstník veřejných zakázek
(pod správou MMR)

Seznam
kvalifikovaných
dodavatelů.
(Informační systém
státní správy,
MMR)

Elektronická
tržiště, která
postupně
nahrazuje NEN.
(MMR, ve správě
TESCO SW)

Profily
zadavatelů
(Jednotliví
zadavatelé)

Zdroj: Vlastní zpracování autorky. Schéma nastiňuje základní informační standardy v procesu
zadávání veřejných zakázek podle zákonných předpisů a kompetence správy jednotlivých organizací.

Také respondenti byli dotazováni na legislativou dané povinné zveřejňovaní
informací.. Ti odpovídali na otázky spojené s dostatečným zveřejňováním informací ve
Věstníku a na profilech zadavatele (viz příloha č. 1 otázky 4, 11, 17, 19 a příloha č. 2
otázky 5, 13, 16) . Dotazy byly směřovány i na dodržování zákonných lhůt a kontroly ex
post se skutečně uveřejněnou cenou zakázky, kteří ne všichni zadavatelé dodržují.
Odpovídající se přikláněli většinově k názoru, že informace podávané zákonnými nástroji
nejsou dostatečné. Např. respondent č. 1 uvedl: ,,Myslím, že profil není dostatečným
informačním kanálem, protože tady v tom vidím jako velký problém vůbec ty profily najít.
Není na to jednotný prostředí, každý vypadá jinak. Kdybych byl dodavatel, tak se v tom
nevyznám. Je to nepřehledné. Neplní to tu funkci, jakou by to plnit mělo. U Věstníku přesně
nevím.“ Podobně respondent č. 4: ,,Ne. Výhodnější by byl jednotný portál, který by
nahradil ISVZ a jednotlivé profily zadavatelů.“ A č. 6: ,,Existuje jednotný Věstník, tak proč
i profil není zařazen na jeden portál a rozlišen podle krajů, měst, obcí, sektorových
zadavatelů apod.“ Podobné odpovědi zazněly i od uchazečů. Níže je uvedená tabulka
s kódovanými znaky, která shrnuje výpovědi dotazovaných dle položených otázek
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vztažených k této tématice. Pokud respondent odpověděl kladně, je použito znaku +.
Pokud odpověděl negativně, je využit znak –. A pokud nevěděl přesně, či se nechtěl
vyjádřit, je to znázorněno znakem 0.
Tabulka č. 7: Informační standardy VZ z pohledu respondentů.
Téma dostatečnosti

Kontrola ex post

Informační asymetrie

zveřejňování

provedené zakázky pro

v dodávaných

zákonných předpisů

veřejnost a pověřené

dokumentech k VZ

v nástrojích k tomu

instituce zveřejněné dle

určených zákonem

určených

zákona

1.

-

+

-

2.

+

+

+

3.

-

+

-

4.

-

-

+

5.

0

+

+

6.

-

-

+

7.

+

+

+

8.

0

+

+

9.

0

+

+

10.

+

+

+

11.

0

+

-

12.

+

+

+

Respondenti:

Zdroj: Vlastní zpracování autorky na základě výpovědí respondentů.

V tabulce

lze

nalézt

rozdílnosti

odpovědí

jednotlivých

dotazovaných

k informačním standardům v současnosti poskytovaných podle zákonných předpisů. Jak je
vidět, tak u otázek položených směrem k dostatečnosti informací poskytovaných ve
Věstníku a na profilech, si nebyli jisti především uchazeči o veřejné zakázky. Vyplývá to
z jejich nedostatečné znalosti, kterou přiznali. Respondenti si nebyli dostatečně jistí, jaké
náležité dokumenty mají být zveřejňovány a s existencí používání právně platných
elektronických nástrojů k poskytnutí informací o vypsání veřejných zakázek.26 U kontroly
ex post – zveřejněné fakturované ceny a kontroly ohledně zveřejnění všech náležitých

26

Např. EZAK, Tenderarena, E-zakazky, Zakazkyverejne, Ceskezakazky a mnohé další dostupné na
Internetu.
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dokumentů k uveřejnění, je zřejmý pozitivní trend. Dotazovaní veřejní zadavatelé, vyjma
dvou z nich, tyto náležité informace poskytují a mají dobré zkušenosti i s následnými
kontrolami např. z Ministerstva financí, či ÚOHS. To je dobrá zpráva s ohledem na
v minulosti provedené výzkumy a nedostatečnost těchto uveřejňování (např. od
občanského sdružení Oživení).27 Negativní zprávou je výskyt informační asymetrie
v dodávaných informací. 9 z 12 dotazovaných se domnívá, že zveřejněné informace nejsou
úplné. Tyto informace lze měnit dobře zpracovanými právními kličkami a nebo je potřeba
mít známost na úřadech, aby se opravdové pozadí informací k vypisované soutěži
dozvěděli.

5.2 Transparentnost vybraných zadávacích řízení
Základních standardních zadávacích řízení, které se dají podle zákona používat, je
6 (otevřené řízení, užší řízení, jednací řízení s uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění,
řízení se soutěžním dialogem, řízení o inovačním partnerství). Možností soutěže a uzavření
smluv je více - např. rámcové dohody zadavatele a dodavatele, dynamický nákupní
systém28 a soutěž o návrh. Jak již bylo zmíněno v kapitole 3.4 - pro náš výzkum
zohledníme především používání zakázek malého rozsahu, jednacího řízení bez uveřejnění
a otevřeného řízení. Důvody pro tato vybraná zadávací řízení po předchozím uvedení jsou
zřejmá – uveřejňování co největšího množství informací oproti zveřejňování minima
informací.29
Při dotazování respondentů se bylo dotazováno na preferenci zadávacích řízeních
(Viz příloha č. 1 otázky 6, 7, 8, 9, 10 a příloha č. 2 otázky 6, 7, 8). Odpovídající zmiňovali
především zakázky malého rozsahu, jednací řízení bez uveřejnění a otevřené řízení.

27

https://www.oziveni.cz/nase-temata/verejne-zakazky/ [cit. dne 2. 4. 2018]
Tento systém je podle výpovědi respondentů známý, nicméně u nich v institucích zavedený není a to z toho
důvodu, že většinou chybí vyčleněné finance k pořízení takovéhoto nástroje. Když došla řeč k tomuto bodu
např. respondent č. 6 uvedl: ,,Je to poněkud škoda. Veřejná správa se neustále potýká s nedostatkem
prostředků a zmiňuje se i administrativní zátěž. Pořízení takového nástroje by určitě pokrylo jednoho
pracovníka a v dalších letech by se vrátilo.“
29
Pokud by se občan chtěl dozvědět více o i řízeních, které nepodléhají režimu zveřejnění, má na to
samozřejmě nárok podle zákona o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.). Nicméně princip
publicity je zde vázán na znalost procesu zadávání a realizace veřejných zakázek. Aby občan dostal správnou
odpověď, musí dobře položit otázku a není vždy zaručeno, že odpověď dostane tak, jak si jí představoval,
protože některé náležitosti mohou být vázány na obchodní a jiná tajemství. Vždy záleží i na právním
povědomí a ochotě vypovídat na straně druhé. Druhým bodem je fakt, že za požadované odpovědi je možné
požadovat úplatu na vzniklé náklady – tisk, papír aj.
28
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Jako nejvíce transparentní druh zadávacího řízení se jeví podle uvedené tabulky č.
6 otevření řízení. Naopak zakázky malého rozsahu jsou ty s nejmenším počtem
uveřejňovaných informací. K těmto závěrům dochází i kvantitativní výzkum Nikolovové.30
U jednacího řízení bez uveřejnění jde zase o oslovení dodavatele na přímo a vynechání
formy volné soutěže. U respondentů se názory ne vždy shodují. Pro analýzu z rozhovorů
použiji názory na zmíněná řízení označením A pro otevřené řízení, B pro zakázky malého
rozsahu a C pro jednací řízení bez uveřejnění.
A: Otevřené řízení se jeví v nastaveném právním prostředí jako to nejlepší pro
volnou soutěž při reálně možném neomezeném množství soutěžících uchazečů. Podle
zákona o zadávání veřejných zakázek je i tou nejtransparentnější formou druhu zadávacího
řízení. Zveřejňují se předběžné záměry zakázku nejpozději do 12 měsíců od jeho
zveřejnění vypsat. Poté se uveřejní oznámení o zakázce, oznámení o výběru a oznámení o
zadání zakázky ve Věstníku veřejných zakázek. Na profilu zadavatele se zveřejňuje
kompletní zadávací dokumentace (dle druhu veřejné zakázky především projektová
dokumentace, slepé výkazy výměr, metodiky), čestná prohlášení k veřejné zakázce a
případná jiná odůvodnění. Dostupné jsou pro účastníky řízení také na vyžádání protokoly
z otevírání obálek a jednání hodnotící komise, čímž není uchazeč odkázán pouze na zákon
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Tento zákon má nastavené časové
limity pro způsob a čas odpovědi a možné zpoplatnění dodané informace. Uchazeč, který
podal nabídku, tak má možnost dožádat se opisu a nebo výpisu ze zmíněných protokolů.
Takovýto způsob zpětného získání informací má význam pro uchazeče, kteří nemohli být
přítomni při otevírání obálek. Výše uvedené neplatí při otevírání obálek podaných
v elektronické podobě. U protokolů z hodnotících komisí je možné také pořídit opis či
výpis a zjistit tak, na jakém pořadovém místě se účastník zadávacího řízení v hodnocení
umístil a proč (v souvislosti s předem nastavenými kritérii hodnocení).
Podle zjištěných odpovědích je otevřené řízení velmi využívané a je více
preferováno i u předpokládané hodnoty veřejné zakázky i tam, kde by se dalo použít
zjednodušené podlimitní řízení. Zjednodušené podlimitní řízení je nyní možné použít u
stavebních prací v hodnotě do 50 000 000 Kč, předchozí zákon toto umožnil pouze do

30

Tento velmi podorobný kvantitavní výzkum je možné nálezt na stránkách https://idea.cergeei.cz/documents/studie_2012_05.pdf [cit. dne 28. 3. 2018]
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hodnoty stavebních prací 10 000 000 Kč31. Např. respondent č. 2 hovoří o ,, nejvíce
využíváme otevřené řízení, výjimečně jednací řízení bez uveřejnění. I já sám preferuji
otevřené řízení, zadavatele to případně chrání před trestním postihem“. Respondent č. 3
hovořil podobně: ,,preferuji otevřené řízení, je to nejvíce transparentní, i když mám sám
zkušenosti hojně s jednacím řízením bez uveřejnění, které je u nás používáno.“
Odpovídající z řad dodavatelů č. 7, 8 a 11 potvrdili, že mají také nejvíce zkušeností
s otevřeným výběrovým řízením a přijde jim nejvíce jasné. Ale tyto zkušenosti a názory
souvisí s danou povahou a specializací dotazované firmy a preferencí od jaké hodnoty se
budou veřejných zakázek účastnit. Např. respondent č. 7: ,, Aby se nám to vůbec vyplatilo,
tak ta hodnota musí být alespoň od 50 000 000 Kč“. Kdy je pak zřejmé, že ani jinou
zkušenost, než v otevřeném řízení mít nemůže. Naproti tomu ale respondent č. 11 má
zkušenost především v otevřeném řízení, ,,ale my se hlásíme do zakázky, která má
jakoukoliv hodnotu, jsme rádi, když je zakázka v našem oboru vypsána a nemáme žádné
preference.“ Všichni respondenti se shodnou, že nejvíce informací je možno získat u
otevřeného řízení.
B: Zakázky malého rozsahu jsou poměrně nejvíce rozebíraným druhem zadávacího
řízení. A to i ve výzkumech vztahujících se ke stejné problematice. Např. i výzkumu
občanského sdružení Oživení - Transparentnost systému veřejných zakázek (Kameník
2011). Jak opět vyplývá z tabulky č. 6 - jedná se především o malou informaci veřejnosti,
jaká zakázka je vypisována, komu je zasílána zadávací dokumentace, podle kterých kritérií
je hodnocena, kdy byla zakázka zadána. K tomu, aby tento druh zadávacího řízení byl
označen jako nejméně transparentní přispívá i fakt, že se do této formy řízení nemůže
přihlásit neomezený počet dodavatelů jako u jiných forem soutěže. Tento druh zadávacího
řízení je nastaven tak proto, aby veřejní zadavatelé měli méně administrativní zátěže. Jak
uvedl respondent č. 6: ,,Víte, jaká neřešitelná situace by jinak nastala, kdyby bylo
používáno jen ostatních typů zadávacích řízení? Kdybychom měli i u VZMR postupovat
jako u otevřeného řízení, no to by byl blázinec!“ Právě proto je tento druh řízení dovolen
používat pouze u nižších sum (viz tabulka č. 4).
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Zjednodušené podlimitní řízení je určeno § 52 až § 54 zákona č. 134/2016 Sb.. Jedná se o výzvu
neomezenému počtu uchazečům zveřejněném na profilu zadavatele a také může zadavatel obeslat alespoň 5
dodavatelů (u kterých má ověřeno, že se zakázky podobného předmětu např. v minulosti účastnil a tudíž by
měl někdo z nich podat alespoň jednu nabídku, aby se zakázka nemusela rušit). Výhody tohoto režimu
spočívají pro zadavatele především ve zkrácených lhůtách pro podání nabídek a odeslání některých protokolů
z řízení pouze na profil zadavatele a nemusí jednotlivé uchazeče obesílat zvlášť, čímž ušetří čas.
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Na druhou stranu jsou zakázky malého rozsahu podle získaných dat nejvíce
využívaným typem zadávacího řízení.32 Pokud chceme zvýšit transparentnost jednacího
řízení, nemůže se brát v potaz u variant řešení pouze argument, že administrativní zátěž by
byla obrovská. Korupční hledisko a informační asymetrie jdou u těchto zakázek ruku
v ruce (i např. podle Kameníka, Kameník: 2012, s. 5). Existuje tu ovšem možnost, kdy
si veřejní zadavatelé dobrovolně zvolí možnost zadávat zakázky malého rozsahu podle
zákona. Potom se na vypsané řízení vztahuje pravidlo minimálního standardu zveřejnění
některých informací. Odeslání oznámení o zadání zakázky, zveřejnění této informace
na profilu zadavatele a také sken smlouvy bez osobních údajů fyzických osob. U veřejných
zadavatelů záleží na nastavených směrnicích dané instituce. Nikdo z dotazovaných z řad
veřejných zadavatelů neodpověděl, že by zadávání zakázek malého rozsahu neměli
nastavené v interní směrnici, či pokynech. V těchto směrnicích mají zadavatelé uvedeno,
zdali mají všechny zakázky malého rozsahu zadávat podle zákona a nebo třeba až
od některé předpokládané hodnoty (někteří od 500 000 Kč, či 800 000 Kč).
Když byla dotazovaným položena otázka zdali zadávají ve své organizaci zakázky
malého rozsahu podle zákona, 4 x zaznělo ano a 2 x ne. Ale pouze respondent č. 2
odpověděl: ,,Všechny druhy veřejných zakázek malého rozsahu jsem zadávali a zadáváme
podle zákona.“ Tento respondent vůbec nehovořil o neúměrné administrativní zátěži
takového zadávání. Respondent č. 1 uvedl: ,,Ano, máme to tak nastaveno naší směrnicí.
Ale zadáváme takto zakázky až od předpokládané hodnoty 800 000 Kč, tak to mají
nastaveno i naše příspěvkové organizace.“ Podobně i respondent č. 5: ,,Ano, zadáváme
zakázky malého rozsahu podle zákona, ale naše směrnice nám to určuje až od částky
500 000 Kč“ Ideální by bylo zadávání zakázek malého rozsahu, tak jak to mají nastavené
v instituce u respondenta č. 2, ale i zadávání podle zákona od sumy půl milionu korun je
vždy lepším krokem k informovanosti a transparentnosti, nežli nezveřejnit žádné
informace kromě zveřejnění uzavřené smlouvy od hodnoty 500 000 Kč.33
Pokud bychom hovořili o preferenci jednotlivých řízení, za zmínku stojí odpověď
respondenta č. 1: ,,Preference moje a domnívám se, že i obecně u nás, jsou zakázky malého
hodnoty. Všichni se snaží, aby se ta zakázka vešla do toho limitu a nemuselo to být podle

32

Je jasné, že nákup papíru a nebo tonerů do tiskáren se odehrává v každé instituce skoro denně. Naproti
tomu výstavba dálnic se nesoutěží už tak často.
33
Tato povinnost platí od července 2016, všechny smlouvy v hodnotě půl milionu Kč a výše je nutné
zveřejnit.

36

zákona, je to prostě pak pro nás jako snazší.“ Tato výpověď lehce koresponduje tedy
s respondentem č. 6, který hovořil o administrativní zátěži. Obecně ale všichni respondenti
hovořili u tohoto typu zadávacího řízení, že jsou si vědomi existence informační bariéry
v tomto typu řízení a po následném připomenutí významu pojmu transparentnost
se diskuze stočila směrem k nutnosti zveřejňování více informací.
C: Jednací řízení bez uveřejnění je dalším typem zadávacího řízení, který bychom
mohli označit jako jedno z méně transparentních. Podle zákona v § 63 - 67 lze tento
způsob řízení zvolit pouze za splnění několika podmínek. Jmenovitě pokud nebyly podány
žádné nabídky nebo žádosti o účast v předchozím otevřeném či zjednodušeném
podlimitním řízení a užším řízení, dále pokud podané nabídky nesplňovaly požadavky
zadavatele v předmětu zakázky, nebo účastníci nesplnili podmínky účasti v žádosti o účast.
Zadavatel je povinen na vyžádání zdůvodnit výběr podle těchto bodů Evropské komisi.
Dále se to týká předmětu plnění, kdy dodavatel je jedinečný na trhu, předmětem je
jedinečné umělecké dílo či výkon, z technických důvodů neexistuje hospodářská soutěž,
nebo je to nezbytné z důvodu ochrany výhradních práv. Využíváno je řízení také, pokud je
to nezbytné v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nezpůsobil a nemohl ji
předvídat.
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Konečně posledním možným využitím tohoto řízení byla i skutečnost, když

se vyskytly nějaké nepředvídatelné dodatečné práce, služby a dodávky. U dodatečných
stavebních prací byly zakázky zadány stejnému dodavateli a nemohly přesáhnout 30 %
předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Mezi zadavateli byl tento způsob řízení hojně
využíván, jelikož je potřeba většinou vždy u realizace předmětu plnění pokaždé nějaké
změny (objevení nesouladů v projektové dokumentaci, která bývá většinou zastaralá35, tak
při neočekávaných velkých změnách na trhu, bankrotu některých dodavatelů apod.).
V novém zákoně je již myšleno i na takové vzniklé situace a tou změnou je § 222, který
zbavuje zadavatele povinnost vypisovat jednací řízení bez uveřejnění pro účely nezbytných
prací. Veškeré povinnosti k takto zadané změně ve smlouvě jsou v tomto paragrafu zákona
detailně popsány. Zadavatel je po podpisu změny ve smlouvě v důsledku těchto okolností

34

Zde se jedná o využití nevázanosti časových lhůt, jaké jsou podle zákona používány v ostatních typech
zadávacích řízení. Např. se jedná o likvidaci havárie vytopení sklepa příslušného instituce apod.
35
V praxi se poměrně často stává, že projektová dokumentace je zpracována v roce 2007 a v roce 2017 je
zakázka teprve vypsána. Bohužel deset let už je dlouhá doba ke změně, bavme se např. nyní u stavebních
prací, např. podloží, situace okolo vozovky aj. Zadavateli poté nezbývá nic jiného, než vypsat dodatečné
služby na aktualizaci projektové dokumentace. Pokud se toto nestane, pak při realizaci stavebních prací se
zastaralou projektovou dokumentací riskuje mnohem více než 30% původních nákladů předpokládané
hodnoty.
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povinen zaslat oznámení o změně závazků podle typu předchozího zadávacího řízení do
Věstníku veřejných zakázek, Evropského věstníku, či profilu zadavatele. Zadavatel je také
povinen kvůli každé záměně vyhotovit soupis nových prací, či služeb a dodávek spolu
s podrobným odůvodněním. Nicméně to podle mého názoru vyšší transparentnosti při
nezbytnosti zadání těchto zmíněných prací nepřispívá a to z toho důvodu, že do celého
procesu a odůvodnění nezbytností vidí opět pouze zadavatel a dodavatel. Veřejnost je
informována až po odehrání podpisu dodatku.
Výhodou jednacího řízení bez uveřejnění, je absence lhůt, tudíž pokud je na straně
dodavatele a zadavatele vůle, může se celý předmět řízení k podpisu smlouvy odehrát do
pár dnů, oproti např. měsíci, méně zveřejňování provázaných formulářů na Věstníku
(pouze oznámení o zadání zakázky) a na profilu navázání smlouvy u dodatků k příslušné
uveřejněné smlouvě na původní dílo a nebo zveřejnění nového oznámení o zadání zakázky.
Právě proto byl v úvodu části C označeno toto řízení jako méně transparentní. Jako např.
zástupce veřejnosti nevím, že se bude zakázka zadávat, komu a proč? Tyto údaje se
občané, včetně sumy za realizaci, mohu dozvědět až po uzavření smlouvy. Neexistuje
možnost do toho ze strany ,,řádného platiče daní“ nijak zasáhnout, pouze se doptávat až ex
post. Proto se opět objevuje možnost informační asymetrie a omezené racionality.
Podle výpovědí respondentů, ale kromě dvou subjektivních názoru, neměl nikdo
pocit, že by se tento druh zadávacího řízení využíval tehdy, pokud k tomu nebyl podle
zákona důvod. Respondent č. 1: ,,Ne, nesetkal jsem se s tím, že pokud nebylo opravdu
vážně třeba, tak se to nevyužívalo.“ Respondent č. 2: ,,Ne, u nás se zadávalo potřebně,
pouze při havarijním stavu a nebo nutně u IT zakázek.“ Respondent č. 5: ,,Ne, nemyslím si
to, u nás by se takovému riskantnímu kroku bez řádného udání důvodu právníci vyhnuli. Je
to velký risk. Opravdu pouze v případě, že by tomu tak bylo.“ Naproti tomu respondent č. 3
uvedl: ,,Já si myslím, že tento druh zadávacího řízení byl u nás zneužívaný a to především
od lidí, kteří tomu rozuměli a měli to domluvené a chtěli se na tom obohatit.“ Respondent
č. 6: ,,Někdy bylo dodatků u některé zakázky až 9 a více, to není normální, takže to bylo asi
nadužíváno, nebo ty dokumentace byly opravdu hodně nekvalitně zpracované.“ Pokud ale
člověk hovořil jak se zadavateli, tak i uchazeči o možnostech jednacího řízení bez
uveřejnění dál, všichni se vyjádřili tak, že ale tuší, že toto řízení má mezery a může být tak
zneužíváno. Vždy záleží na kvalitě právního vyjádření a zpracování zdůvodnění a
odůvodnění pro případnou kontrolu.
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Zhodnocení možností rezerv ve vybraných zadávacích řízení v souladu s
výpověďmi respondentů a teorií ohledně fenoménů vyskytujících se v jednotlivých typech
přibližuje tabulka níže.
Tabulka č. 8: Aplikovaná teorie transakčních nákladů v jednotlivých druzích
zadávacích procedur.
Druh zadávacího

Výše

Informační

řízení:

transparentnosti

asymetrie

s ohledem

Oportunismus

Omezená
racionalita

na

zveřejňování
informací

Otevřené řízení

1

2

2

3

Zakázky malého

4

4

5

5

3

4

4

3

rozsahu
Jednací

řízení

bez uveřejnění
Zdroj: Vlastní zpracování autorky s ohledem na výpovědí respondentů a tabulky č. 6 Tabulka
zobrazuje číselné hodnoty 1 – 5, kdy 1 znamená výborný stav transparentnosti a 5 nejhorší stav.

5. 3 Výskyt fenoménu korupce v cyklu procesu zadávání
veřejných zakázek
V této podkapitole budu detailněji zmíněna korupce v procesu veřejné zakázky.
Základní oporou pro uvedené definované znaky a procesy, bude výzkum Martina
Kameníka z Občanského sdružení Oživení, který se této problematice ve svých studiích
věnuje. Tato podkapitola je cílena na výpovědi respondentů s ohledem na jejich vlastní
zkušenosti s korupcí v dané oblasti. Musím podotknout, že otázky s tímto tématem velmi
komplikovaly výzkum, neboť na základě obsažených otázek v polostrukturovaných
rozhovorech někteří respondenti odmítli odpovídat. Lze se jen domnívat, proč tomu tak u
některých plánovaných dotazovaných bylo.36

36

Je podstatné zohlednit i to, že se veřejnými zakázkami většina z nich živí a bojí se, že zveřejněním
jakýchkoliv informací ke své práci mohou ztratit místo, ale jak jsem již zmiňovala v úvodu a použitých
metodách práce, všem jsem zaručovala anonymitu a proto jsem ani nezveřejnila název instituce a respondenti
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Podle Kameníka jsou znaky korupce vyskytující se v oblasti veřejných zakázek
následující: Jedná se o monopol moci, volnost v rozhodování, nejasná odpovědnost, nízká
transparentnost. Tabulka č. 9 přibližuje jednotlivé pojmy korupce v procesu zadávání
veřejných zakázek.
Monopol moci

Přímý monopol: Všechny etapy zakázky jsou soustředěny do rozhodovací
pravomoci

jednoho

subjektu.

Přímý

monopol:

schválení

všech

rozhodovacích procesů, včetně ztvárnění zadávací dokumentace, jsou
soustředěny do rukou jedné osoby.
Nepřímý monopol: Zde již nejde o např. pouze podpisovou pravomoc
schválení, ale o přípravu všech etap zadávacího řízení, které jsou činěny
v rámci např. oddělení veřejných zakázek.

Volnost v rozhodování

Formální pravidla pro zadávání jsou jasně daná zákonem, nýbrž některé
procesy např. ke schválení zakázky, druh použitého řízení aj. jsou často na
zadavatelích, kteří jsou schopni si obhájit svůj způsob zvoleného
zadávacího řízení. Jasná volnost v rozhodování je pak zřejmá u zakázek
malého rozsahu, kde záleží především na chování veřejného zadavatele.

Nejasná odpovědnost

Nejednoznačné vymezení rozhodovacích pravomocí v procesu zadávání
veřejné zakázky, kde není zřejmé, kdo konkrétně je za schválení a
vypracování jednotlivých dokumentů odpovědný – např. kdo by měl být
odpovědný za vypracování a následné schválení zadávací dokumentace,
typu řízení. Pojem zadavatel, ale kdo konkrétní z podílejících se osob?

Nízká transparentnost

Ne všechny relevantní informace v procesu zadávání zakázek jsou
zveřejňovány pro veřejnost, viz např. podkapitola 5.2.
Může se ale jednat i o zveřejnění málo informací, či strohých informací a
nebo nejednoznačným výkladem zadávacích podmínek ( např. hodnotících
kritérií).

Zdroj: Vlastní zpracování autorky, termíny převzaty z Kameník: 2012, s. 5.

Je zajímavé, že na podobné znaky jsem narazila i při rozhovorech s respondenty
(příloha č. 1 v souvislosti s otázkami 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20 a příloha č. 2 otázky 11, 12,
14, 17) . Někteří z nich, aniž bych jim dopředu tyto pojmy vysvětlila, bez rozmyšlení o
podobných bodech v souvislosti s pojmem transparentnost hovořili. Při položení otázky co
se podle vás rozumí pod pojmem transparentnost odpověděl jmenovitě respondent č. 2:
,,Jasně definované zadání VZ, jasně definovaná a objektivizovatelná hodnotící kritéria
jsou pouze pod čísly.
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(ideálně měřitelná, ale to např. u zakázek kde je potřeba hodnotit i kreativitu, je dost
obtížné) a zveřejnění, hodnocení komisí, zveřejnění výsledků.“ Respondent č. 6: ,,Jasně
viditelné všechny kroky v procesu zadávání veřejných zakázek od záměru vypsat VZ až po
realizaci.“
v čitelnosti,

Nebo respondent č. 7: ,,Transparentnost a s tím spjaté riziko korupce je
předvídatelnosti

zadávacích

podmínek,

uveřejňování

a

uchovávání

dokumentace……smyslem těchto zásad je motivace zadavatele k předcházení korupčního
jednání a příp. motivovat dodavatele proti uzavírání nezákonných dohod s jinými
dodavateli.“

Z řad uchazečů vystihl krátce tyto pojmy respondent č. 11: ,,Tkví to

v srozumitelnosti zadání.“
Studie M. Kameníka definuje přesně i fáze možného korupčního výskytu od
procesu tvorby veřejné zakázky až po předání předmětu díla.
Schéma č. 4. Fáze možného korupčního výskytu v procesu zadávání zakázek.

1. Definování
potřeb, vymezení/
poptávky

2. Příprava
výběrového řízení

4. Smlouva a
realizace předmětu
VZ

5. Předání
předmětu VZ

3. Výběr
dodavatele

Zdroj: Převzato z Kameník: 2012, s. 6.

Jak je vidět ze schématu č. 4 je do potencionálních korupčních rizik zahrnuta fáze
úplně od počátku plánování veřejné zakázky až po uzavření smlouvy na soutěženou
zakázku. Ve všech těchto procesech je možné se s potencionálními riziky setkat. To také
souvisí s vymezením předchozích bodů vztažených ke korupci. M. Kameník definuje
důvody takto vymezených pojmů velmi důkladně v celé své studii. Pro tuto část je využita
diskuze nad uvedenými pojmy s vybranými respondenty z řad veřejných zadavatelů.
1. U definování potřeb či vymezení poptávky respondenti zmiňovali, že někdy je
možné, že konkrétní osoby, které mají rozhodovací pravomoci v dané oblasti, se zasazují o
např. vybudování cyklostezek, oprav chodníků a silnic, zřízení pečovatelského domu nebo
stavbu dětského hřiště v místě svého bydliště a působiště. Možná by tento trend utichl se
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zavedením tzv. poptávkového systému ve veřejných zakázkách, jak ho zmiňuje F. Ochrana
a A. Maaytová.37
2. Ve fázi životního cyklu - příprava výběrového řízení jsme se dostali k tématům
jako způsob zadávacího řízení šitý na míru, jmenovitě kvalifikace, změna výběrového
řízení z otevřeného na dělení vícero zakázek apod. Respondent č. 12 z řad uchazečů
hovořil: ,,Někdy jsem se s určitostí domníval, že služba v regionu není ojedinělá a přesto to
zadavatel vyhlašoval v jednacím řízení bez uveřejnění a zasílal rovnou nám. Tak pro nás
dobře.“ Respondent č. 6 z řad samosprávy dokonce uvedl: ,,Já mám osobní zkušenosti
s tím, že jsme měli takovou vedoucí, která si všechny zakázky, které prošli jejím oddělením,
nechala skenovat a kopírovat pro své osobní účely. Dostaly jsme konkrétní zakázku
přidělenou a ejhle, už se hned objevila její asistentka a chtěla od nás všechny podklady
včetně naceněného výkazu výměr od projektanta zakázky. Co jsme měli dělat? A co s tím
dělala ona? Spekulovali jsme.“
3. U výběru dodavatele se hovořilo o možném riziku zrušení celého výběrového
řízení, pokud se vítězný uchazeč některým osobám z řad zadavatele nelíbí. 3 respondenti
měli takovou osobní zkušenost. Většinou jde o podmínku, že zadavatel neobdrží dotaci a
nebo nebudou nakonec v rozpočtu zadavatele k dispozici na uvedenou zakázku finanční
prostředky. Někdy se pracovníci veřejných zadavatelů setkali i s tím, že se jich samotné
vedení ptalo, jak mají zakázku zrušit. Vybraný dodavatel se jim jen nezamlouval. Podle
výpovědí už měli dohodnutého někoho jiného.
4. U uzavřené smlouvy a předání předmětu díla se stočila řeč k tématu snahy
změnit některé články smlouvy k zadávací dokumentaci po oznámení o výběru dodavatele.
Přitom smlouva musí být shodná s tou, která je uvedena v zadávací dokumentaci při
vyhlášení soutěže. Měnit lze pouze na příklad kontaktní osoby. Pokud se výběr vítězného
uchazeče posune, tak lze změnit i datum realizace a podobné kroky (pokud to např.
neovlivní poskytnutí dotace), které nezmění nijak zásadně předmět a právní vztahy
definované před vypsáním zakázky. U realizace je pravděpodobný častý výskyt víceprací.
Respondenti zmiňovali i takové, které podle jejich názoru nebyly třeba. Někteří zástupci
z vedení se ale prý shodli na tom, že se to i přesto odsouhlasí. Viz rizika zmíněná
v podkapitole 5.2.
37

Poptávkový systém je založen na zjišťování preferencí veřejnosti, poptávce po různých statcích, jejich
rozsahu a kvalitě (Ochrana, Maaytová: 2012, s. 9-10). Dotazníkovým šetřením jsou od veřejnosti získaná
potřebná data a poté jsou vyhodnocována a zabezpečena prostřednictvím veřejného zadávání . V současnosti
v ČR funguje tzv. nabídkový systém.
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5. Předání předmětu díla souvisí se zmíněným korupčním rizikem u např. vad a
nedodělků, kde není uplatňovaná předem dohodnutá sankce (pokud je ve smlouvě
vymezena a měla by být), kontrola ex ante není zadavatelem požadována a např. technický
dozor stavebníka není zaručen nestranností. Fakturace předmětu díla má určité
nesrovnalosti a není na to upozorněno.
Ve všech těchto příkladech lze poukázat i na teoretické východisko zmíněné
v kapitole 4.3. u modelu principál x agent, kdy delegovaná moc na zvolené představitele
veřejností přerůstá nad zájmy jedince či jedinců v jejich vlastní prospěch. V těchto
procesech existuje prostor pro informační asymetrii a výsledkem je oportunistické chování
na straně zadavatele.
Jak je vidět, korupčních rizik je dle uvedení více a nejsou to pouze ty uvedené, celý
mechanismus je propleten dohromady a tkví ve znalosti procesu zadávání veřejných
zakázek. Proto je velmi potřeba, aby se pravidelně prováděli jak interní audity organizací,
tak především externí audity organizací,38 kde je pravděpodobnost odhalení možného
korupčního rizika vysoká. Zároveň i výše zmíněné body doplňují tvrzení, že zvýšená
transparentnost u veřejných zakázek může podnítit větší kontrolu ze stran veřejnosti a
narušení tak korupčních mechanismů v procesu zadávání veřejných zakázek.
Korupce souvisí především i s porušování zákona a nedodržováním psaných
pravidel. V kapitole 4 byl uvedené znaky podle Knappa (1995). Ten je rozčlenil na:

38

Samozřejmě nikdy není zaručeno, že i audit bude nestranný a nezaujatý, obzvláště ten interní. Proto by
také bylo pro veřejnou správu ideální, kdyby se všichni úředníci chovali tak, jak popsal Weber ve svých
znacích ideální byrokracie. Viz kapitola 4.
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Schéma č. 5: Porušování psaných pravidel dle Knappa.
Nedodržování
psaných
pravidel

A. Porušení zákona
(jasně vymahatelné)
B. Zneužití práva
(chování zdánlivě
dovolené, výsledkem je
nedovolená činnost)

C. Obcházení zákona
(chování v souladu s právní
normou, pokud se mi
nějaká část normy nelíbí,
vyložím si jí podle sebe,
např. u nejasného výkladu
zákona)

Zdroj: Vlastní zpracování autorky s použitím pojmů od Knapp: 1995, s. 184.

Jak je vidět na schématu č. 5, lze zařadit Knappovo rozdělení nedodržování
psaných pravidel ke korupčním rizikům výše zmíněných fází životního cyklu veřejné
zakázky. Každý jednotlivý bod by šel spojit s každou fází veřejné zakázky. Pro uvedení
příkladu použiji některé vybrané fáze porušování psaných pravidel navázaných na
konkrétní cykly zakázky. U bodu A. Porušení zákona - k tomu může dojít především u
přípravy veřejné zakázky. Kdy lze porušit zákon v nastavení např. záměrného dělení
zakázek a pak tím zvolit jiný druh výběrového řízení. V nepovolených hodnotících kritérií,
nedodržování jasně daných termínů daných zákonem u vyhlášení soutěže, odpovědi na
dodatečné informace a další. U bodu B. Zneužití práva – se jedná např. v životním cyklu
výběru dodavatele. Zde lze zařadit jmenovitě zmíněné zrušení veřejné zakázky, kde bylo
předem v zadávací dokumentaci toto právo zadavatele zmíněno, ale zadavatel zakázku
zruší především proto, že mu nevyhovuje zvolený vítězný uchazeč apod. U bodu C
Obcházení zákona – lze zařadit fázi uzavření smlouvy a realizaci zakázky. Zde je potřeba
především zmínit zneužívání jednacích řízeních bez uveřejnění před novelou zákona o
veřejných zakázkách a nynějšího využívání § 222 k dodatečným stavebním pracím.
Při dotazování respondentů bylo dotazováno, zdali mají i oni sami zkušenosti
s korupcí a nebo nedodržování zákona a nebo zdali odpovídající osobně znali jedince,
který měl zkušenost s nějakou formou porušení zákona a korupcí. Popřípadě bylo žádáno o
popsání s jakou formou korupce se dotazovaní setkali. Pokud měl respondent sám
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zkušenost s nějakou formou korupce je označení ++. Pokud pouze znal někoho osobně
označení +. Když neměl zkušenost označení -. Když neodpověděl, označení 0.
Tabulka č. 10: Zkušenosti respondentů s formou korupce.
Respondent

1.

Osobní zkušenost s

Osobní znalost jedince

Forma porušení

korupcí

s korupcí

pravidel a korupce

-

+

Kopírování složek pro své

+

Osobně řečeno, že pokud jejich

vlastní osobní účely..

2.

++

firma v soutěži vyhraje, pak
z toho bude osobní profit a
benefity.

3.

-

-

-

4.

-

-

-

5.

0

0

0

6.

-

+

Za jedním kolegou neustále
docházel jednatel ze soukromé
firmy ucházející se o zakázky a
chtěli být spolu o samotě
v kanceláři, ta samá osoba byla
známým radního pro VZ.

7.

-

-

-

8

-

+

0

9.

-

+

0

10.

++

+

Osobní nabízení výhod z výhry
dané firmy.

11.

++

+

0

12.

-

-

-

Zdroj: Vlastní zpracování autorky na základě výpovědí respondentů.
Jak je vidět z tabulky č. 10, u menšího vzorku 12 respondentů se lze setkat
s výskytem fenoménu korupce v oblasti veřejných zakázek. 3 respondenti uvedli, že mají
osobní zkušenost s korupcí, jeden odmítl na toto téma hovořit. Vyšší číslo 7 se pak
objevilo u výpovědí, kdy odpovídající znali někoho osobně, kdo měl zkušenosti s korupcí,
jeden respondent odmítl hovořit. 4 respondenti odpověděli s jakou formou korupce a
porušení pravidel se setkali. 3 respondenti i když znali někoho a nebo sami měli zkušenost
s korupcí, neodpověděli s jakou formou a nebo si nepřáli formulovat. Bylo by zcela určitě
zajímavé dozvědět se v tomto fenoménu výpovědí více, ale jak již bylo zmíněno, při tomto
výzkumu jsem velmi ráda i za tyto některé konkrétní výpovědi od respondentů.
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5.4 Návrh možného řešení na změnu zlepšení současné situace
V současné době mají veřejní zadavatelé povinnost podle § 6 zákona o zadávání
veřejných zakázek dodržovat transparentnost, ale jak máme možnost sledova,t není tomu
tak vždy. Toto je patrné i z dotazování respondentů. Proto by mělo být obecným cílem
veřejné politiky zvýšit transparentnost veřejných zakázek. Pokud by byl tento cíl splněn,
lze to vysledovat např. z analýzy dokumentů ve Věstníku veřejných zakázek, či v nálezech
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, nejpozději pak finanční kontrolou ex post39.
Obecným indikátorem u zmíněného cíle by bylo snížení počtu tzv. neprůhledných soutěží.
K obecnému cíli vedou následující cíle: Jedním z cílu by mělo být vytvářet podmínky
protikorupčního

systému

v oblasti

zadávání

veřejných

zakázek.

Nastavením

protikorupčního opatření ve veřejné správě a to především opatřením proti neprůhlednosti
soutěže. Tomu lze předejít nastavením legislativy. Kupř. zveřejňováním všech informací
týkající se zadávání. Poté nastavit vysoké sankce zadavatelům a osobám odpovědným,
pokud se zjistí, že tak nejednají. Funkční, přehledná a odpovídající legislativa může
usnadnit průhlednost soutěží. Ideální by byl účinný zákon nařizující jednoznačnou
transparentnost pro všechny formy zadávacího řízení. Dalším bodem jsou pravidelné
audity procesu zadávání, které odhalí a upozorní na časté vyskytující se chyby, z nichž lze
možné typy netransparentního jednání vyčíst. U vybraných tendrů stanovených zákonem
by bylo hodné vždy prověřit nepochybení zadavatele.
Reálné řešení tkví ve školení úředníků v oblasti transparentnosti a k jednání v případě
podezření na korupci. Termínově by byla povinná účast na seminářích a zkoušky odborné
způsobilosti k povolání administrace a zadávání, i když je potřeba zvážit finanční
náročnost této varianty nastaveného cíle. Reálnější je cíl Legislativního ukotvení principu 3
E do zákona o veřejných zakázkách. Nejen do zákona o finanční kontrole. Některé státy
EU již do svých znění zákonů o zadávání veřejných zakázek princip 3 E zakomponovali.
Podle Pavla (2013) jsou mezi nimi Rumunsko, Litva a Slovinsko. Slovinsko má v článku 6
zákona jako jediné zakomponováno přímo celé znění principu hospodárnosti, účelnosti a
efektivnosti. Jak by ale zakomponování principu 3 E přímo do zákona ovlivnilo současné
zadávání? Nový zákon o zadávání veřejných zakázek výslovně zakazuje jako jediné
hodnotící kritérium nejnižší nabídkovou cenu, což je veliký posun oproti minulému zákonu
o veřejných zakázkách, kdy většina zadavatelů toto kritérium nejvíce využívalo. Podle §

39

Myšleno především podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů
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114 – 121 zákona je hodnotící kritérium stanoveno jako ekonomicky výhodná nabídka.40
V současné době zůstává váha o struktuře dílčích hodnotících kritérií plně na straně
zadavatele. I při dodržování formálních pravidel § 6 ZVZ je možné výsledky řízení
ovlivnit prostřednictvím váhy jednotlivých kritérií a metodami jejich hodnocení.

41

I podle

Pavla (Pavel 2013) nejsou zadavatelé při následné kontrole vůbec dotazovány na vztah
mezi strukturou a vahou dílčích hodnotících kritérií. Zakomponování tohoto principu by
mělo přinést jednoznačnější hodnotící kritéria v případě kontroly a tím i navýšit
transparentnost. Vhodnou změnou na poli veřejných zakázek by bylo zavedení
poptávkového systému veřejných zakázek jak uvádí F. Ochrana (zmíněno v kapitole 3 a 5).
Poptávkový systém je založen na zjišťování preferencí veřejnosti, poptávce po různých
statcích, jejich rozsahu a kvalitě (Ochrana 2012). Dotazníkovým šetřením jsou od
veřejnosti získaná potřebná data a poté jsou vyhodnocována a zabezpečena prostřednictvím
veřejného zadávání. V zemích EU, konkrétně v Dánsku je takovýto systém možný.

42

V ČR má subjekt veřejné správy zákonem stanovenou povinnost zajistit pro veřejnost
jednotlivé statky a služby prostřednictvím veřejného zadávání, tzv. se jedná o nabídkový
systém veřejného zadávání. Konkrétní vazba od obyvatelstva není zpravidla do
rozhodování o potřebě vypsat veřejnou zakázku zahrnuta. Podle Downse (1998) a
Niskanena (1998) (in Ochrana 2012) má byrokrat monopol na informace a proto zavedený
nabídkový systém zvyšuje riziko morálního selhávání a potencionální riziko korupce.
Úředník znalý informací upřednostní svůj vlastní zájem, nad zájmem veřejnosti. Byrokrat
v průběhu administrace tendru tak může ovlivnit průběh soutěže. Morální hazard je pro něj
lákavější, než – li potřeba soutěžit potřebný užitečný veřejný statek. Zavedením
poptávkového systému veřejného zadávání by tato rizika měla být více eliminována a
zároveň se ještě upřednostní konkrétní veřejností požadovaný statek.
Jako reálné, i když ne nejméně nákladné, se však v současné době jeví zavedení
nastavení jednotného elektronického nástroje profilu zadavatele. Samozřejmě, že lze

40

V praxi to znamená, že se při podané nabídce posuzuje nejen cena, tak ale i vymezené další kritéria (např.
dodací doba, záruka aj.) vymezené zadávací dokumentací.
41
Např. kritérium hodnocení design výrobku, nebo vzhled písma. U těchto kritérií je sporný bod objektivního
posuzování.
42
Municipality jsou typem územní samosprávy, která je v Dánském království využívána. Je rozdělena na
dva typy, okresy a municipality. Municipality i okresy mají vlastní zákonodárná shromáždění, volené
zastupitelstvo atd. Volené zastupitelstvo může v jakékoliv záležitosti vyhlásit referendum a to se týká i
potřeby vyhlásit případně veřejnou soutěž na konkrétní stavbu, služby. Při referendu se pořádají veřejná
setkání a diskutuje se nad aktuálními potřebami dané oblasti. – viz: http://moderniobec.cz/regionalni-spravav-dansku/ [cit. dne 5. 12. 2017]
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argumentovat zaváděním využívání NENU. Nicméně profil zadavatele bude fungovat dál.
Bude stále jedním z využívaných elektronických nástrojů v procesu zadávání zakázek.
Veřejní zadavatelé mají od 15. 9. 2010 povinnost uveřejňovat na profilu zadavatele některé
zákonem stanovené dokumenty. Ministerstvo pro místní rozvoj toto určuje současnou
vyhláškou č. 168/2016 Sb. Na profil zadavatele je pamatováno nyní již v § 214 zákona č.
134/2016 Sb.43 Zákonem není stanoveno, jak konkrétní nástroj profilu zadavatele má
vypadat, pouze, že jeho internetová adresa musí být uveřejněna dle § 212 zákona ve
Věstníku veřejných zakázek. V praxi to vypadá tak, že profily zadavatele mají různou
podobu a ne vždy jsou na něm uveřejňována stejná data a aktuální stav zakázky. Existují
profily zadavatele na kterých je přímo vidět stav od přípravy projektové dokumentace až
po výslednou zprávu zadavatele a následnou kontrolu ex post za realizovanou zakázku –
většina z nich je dnes certifikovaný nástroj NENU.

Ale i profily zadavatele, kde

zadavatelé uveřejňují opravdu jen nezbytné kroky stanovené vyhláškou.44 Např. na
Slovensku jednotlivé fáze výběrového řízení zastupuje lépe Věstník veřejných zakázek45,
kde jsou uveřejňovány detailnější informace o tendru, nežli v českém věstníku.
Nicméně pro vyšší průhlednost soutěží by bylo užitečné nastavit jednotný systém
profilu zadavatele s viditelnými všemi kroky od přípravy zakázky až po následnou
realizaci, či propojit Věstník veřejných zakázek s profilem zadavatele. Zájemce o veřejnou
zakázku a veřejnost by se tak lépe v daném nástroji orientovala. Podobný názor měli i 2
respondenti, kdy k tomuto návrhu respondent č. 1 přidal i zavedení transparentního účtu
všech veřejných zadavatelů, kdy by následná kontrola veřejnosti byla pak samozřejmá,
protože by bylo vidět, kolik peněz odchází na skutečně fakturovanou cenu. Zároveň je
třeba změna zákona a zveřejňovat i formuláře a zadávací dokumentace u jednacích řízení
bez uveřejnění a především zakázek malého rozsahu.
Toto opatření nevyřeší všechny aspekty spojené s průhledností veřejných zakázek,
ale jako kontrolní mechanismus pro veřejnost se jeví jako vhodné. Většina navrhnutých
řešení má svá pro a proti, ale bez konkrétní idey na zlepšení situace neexistuje ani
teoreticky možná změna.

V tomto případě navržená varianta doporučeného řešení

43

http://www.isvz.cz/ISVZ/VZ/ProfilyZadavatelu_134_2016.aspx [cit. 6. 12. 2017]
Některé adresy profilu zadavatele pro porovnání:
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/aktualni-zakazky/
http://www.e-zakazky.cz/
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazkaProfilList.seam
44

45

https://www.uvo.gov.sk/evestnik [cit. 6. 12. 2017]
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zohledňuje v potaz již současné analýzy míry transparentnosti zadávání zakázek (např.
Kameník 2012) a ty vycházejí ze shromáždění dat zveřejňovaných ve Věstníku veřejných
zakázek, či vyhodnocení dat z aktuálních fungujících profilů zadavatele. Tyto studie se
zaměřují na porušení zákona při absenci povinně uveřejněného formuláře (např. oznámení
předběžných informací, oznámení o zakázce, oznámení o zadání zakázky atd.), nebo
pracují s čísly v podobě nabídkových cen zakázek a typu zakázky (stavební práce, služby,
dodávky). I v tomto případě by datový podklad k evaluaci vycházel z podobných dat
zadanými vybranými veřejnými zadavateli.46
Zaměřme se nyní na vstupy, výstupy a výsledky teoreticky možné varianty řešení
při zavedení jednotného profilu zadavatele pro veřejné zadavatele, viz následující tabulka:
Tabulka č. 11: Pravděpodobné výsledky politiky zavedení jednotného profilu zadavatele.
Vstupy

Procesy

Výstupy

Výsledky a účinky politiky
počáteční

a dlouhodobé

a

přímé

zprostředkované

•Administrátoři

•Sběr informací

•zpracovaná

•jednoznačná

•snížení

VZ

•Provádění

data

průhlednost

neprůhlednosti

•Experti VZ

kontrol

zadavatelů

stavu VZ

stavu VZ a

(analytici aj.)

•Provoz

•doporučující

•informace

korupčních vazeb

•Finanční

vyhodnocovacího studie

směr

•pozitivní náhled

prostředky

centra

•počet kontrol

veřejnosti,

na proces

•Informační

•Odborníci na

•finanční

zadavatelům a

zadávání VZ

technologie

vyhodnocení dat

objem

účastníkům

•Legislativa

•časové
hledisko

Zdroj: Tabulka převzata z VESELÝ A., NEKOLA M. a kol., s. 344

Monitoring zvoleného způsobu řešení by mohl být využít dle přístupu uvedených
Nekolou a Veselým konkrétně by se v tomto případě jednalo o metaevaluaci dle M.
Scrivena (Veselý., Nekola a kol.: 2010, s. 359). Zde jde o systematické posouzení jedné či

46

Analýzy Transparency International, Pavel J., Ochrana F. a mnozí další.
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více evaulací získaných dat z jednotného profilu zadavatele, kdy by se vyhodnocovalo, zda
veřejní zadavatelé uvádějí náležité informace k vyhlášeným veřejným zakázkám. Získaná
data a studie by byly posuzovány k získání transparentního chování

jednotlivých

zadavatelů. Uvedená data by mohla být využita k doporučení např. sankcí zadavatele při
nesplnění předepsaných podmínek, nebo časového hlediska legislativního předpisu, do kdy
musí být kroky postupně zveřejněny.
Intervence s přijatým opatření by byla úspěšná, pokud by zavedením nového
opatření byly skutečně uveřejňovány všechny náležité kroky již uvedené – vyšší
průhlednost (úmysl vypsat zakázku, vypsání zakázky, přijaté nabídky, námitky, způsoby
hodnocení, zdůvodnění hodnocení, uveřejněná smlouva, skutečně vyfakturovaná cena a
další).47 A také, pokud by se veřejnost orientovala v jednotném nástroji a měla tak
jednodušší přístup k informacím po technické stránce věci. Rizikem této evaluace je, že
nezohlední, zda nezveřejněním náležitých kroků je z důvodu korupčních vazeb, či zda
zadavatel prostě zapomněl – lidský faktor. Nevýhodou je i to, že by se jednalo o další
regulativní opatření, kterých je v procesu zadávání VZ již mnoho.
Zároveň je třeba podotknout, že nově zaváděný zmíněný NEN může tento způsob
návrhu na zlepšení situace změnit také a bude tím vhodným nástrojem k transparentnímu
zadávání zakázek. Nicméně nikdo z dotazovaných zástupců veřejných zadavatelů neměl tu
zkušenost a plošné zavedení bude až od podzimu roku 2018. Poté bude možné v dalších
letech zohlednit používání tohoto nástroje v dané problematice.

47

S ohledem bez porušení obchodního tajemství ve vztahu k předmětu zakázky.
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6 HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ
Využitím

všech

metod

v této

případové

studii,

kombinací

metodologie

normativního a pozitivního přístupu, analýzy dokumentů, sekundární analýzy dat a pomocí
polostrukturovaných rozhovorů lze vyslovit následující hlavní zjištění:
1) Transparentnost v procesu zadávání veřejných zakázek je ovlivněna zákonem o
zadávání veřejných zakázek a dalšími příslušnými předpisy vztažených k předmětu
zakázky. Informační standard je nastaven především pomocí elektronických nástrojů v síti
Internet – Věstník veřejných zakázek, profily zadavatele a v současné době probíhá
zavádění Národního elektronického nástroje k zadávání veřejných zakázek. V těchto
nástrojích mohou uchazeči a veřejnost nalézt příslušné dokumenty dle platné legislativy.
Výjimku tvoří tzv. protokoly z komisí, ty jsou dostupné pouze uchazeči na vyžádání. I přes
tyto zavedené informační standardy dochází mezi uchazeči a zadavateli k informační
asymetrii a omezené racionalitě.
2) Zadávací řízení, které lze v českém právním prostředí označit jako nejvíce
transparentní, je otevřené zadávací řízení. Poukazují na to kvantitativně i kvalitativně
zpracované studie. Stejný závěr vyvodil i tento výzkum pomocí analýzy dokumentů a i
podle výpovědí respondentů z řad veřejné správy a soukromého sektoru. Tento výsledek je
tak označen kvůli největšímu možnému zveřejnění všech dokumentů a informací dané
legislativou. Naopak jako méně transparentní lze označit jednací řízení bez uveřejnění.
V zákoně o veřejných zakázkách bylo dříve používáno i k dodatkům na vícepráce, služby a
dodávky. Podle menšiny výpovědí je někdy tento institut zneužit k zadání zakázky na
přímo jednomu dodavateli. Díky absenci některých zveřejňovaných dokumentů nemá
veřejnost kontrolu nad takovým způsobem zneužití informace a existuje prostor pro
informační asymetrii a následné oportunistické chování z řad veřejných zadavatelů.
Nejméně transparentní řízení jsou zakázky malého rozsahu. Zadavatelé nejsou povinni
zveřejňovat informace v elektronických nástrojích, vyjma uzavřené smlouvy v registru
smluv nad 500 000 Kč. Pozitivní trend je, že většina dotázaných má ve svých interních
směrnicích zadávání zakázek malého rozsahu povinně podle zákona většinou od hodnoty
také 500 000 Kč a tak lze dokumenty k těmto řízením najít na jejich profilech zadavatele.
3) Existuje více korupčních rizik v celém procesu zadávání veřejných zakázek.
Podle sekundární analýzy dat a výpovědí respondentů se vyskytuje v celém prostoru pro
toto nekalé jednání prostor. Zadavatelé i uchazeči mají racionální zájem na svém
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ekonomickém úspěchu a tak dochází k oportunistickému chování. 7 z 12 dotázaných měli
vlastní zkušenost a nebo znali osobně někoho, kdo se setkal s korupcí v této oblasti.
Na základě zjištění z výzkumu bylo navrhnuto hlavní doporučení na zvýšení
informačního standardu v procesu zadávání veřejných zakázek. Uveřejňování povinných
formulářů do Věstníků veřejných zakázek a dokumentů na profily zadavatele nejsou
dostatečnými nástroji proti některým neprůhledným krokům v jednání na straně
zadavatelů, nebo uchazečů. Strategie zavádění Národního elektronického nástroje
k zadávání veřejných zakázek může tento proces zlepšit. Vyhodnotit tento proces půjde ale
až za několik let po povinném zavedení tohoto nástroje. Zvýšení informačního standardu
by pomohlo spíše zavedení jednotného profilu zadavatele pro všechny veřejné zadavatele,
který bude zveřejňovat informace od začátku až do konce. Tedy od záměru soutěžit
veřejnou zakázku až po následnou evaluaci ex post se skutečně uveřejněnou cenou
předmětu díla. Pak by bylo možné upustit i od zveřejňování informací ve Věstníku
veřejných zakázek a všechny povinné formuláře zveřejnit na profilu zadavatele. Toto
opatření by přineslo zvýšení administrativní náročnosti spolu s vyššími náklady na proces a
nutnou změnou legislativního předpisu. Oporou pro toto zavedení by mohlo být i zřízení
transparentního účtu veřejných zadavatelů, který by byl provázaný s profilem zadavatele a
bylo by tak zřejmé jaká část financí tak odchází, komu a za co.

52

ZÁVĚR
Diplomová práce se zaměřila na zkoumání transparentnosti ve veřejných
zakázkách. Byly vysvětleny základní pojmy a teorie, které se k této problematice váží..
Z výpovědí respondentů je patrné, že na sebe popsané teorie navazují, i když každá z nich
se může projevit v jiné fázi procesu zadávání veřejných zakázek (už od záměru vypsat
zakázku až po proces uzavírání smlouvy). Prvně popsaná teorie transakčních nákladů je
významná pro poskytování informací pro veřejnost, uchazeče a výskyt nekalého jednání.
Výzkum prokázal, že v jednotlivých fázích veřejných zakázek se vyskytují pojmy
používané v souvislosti s touto teorií, které jsou provázané. První z nich je informační
asymetrie mezi veřejnými zadavateli a uchazeči, tak i mezi úředníky samotnými.
Informační asymetrie je spjatá s výskytem omezené racionality, jelikož je tento problém
velmi komplexní a je tak poměrně složité někdy i pro samotného úředníky, natož pak
uchazeče, možnost do celého procesu proniknout. Výsledné rozhodnutí od záměru vypsat
zakázku, průběh veřejné soutěže o předmět zakázky až po vybrání nejvhodnějšího
uchazeče ovlivňuje následné oportunistické chování aktérů v tomto procesu. Tento jev poté
doprovází vznik teorie principál a agent, kdy měl zvolený zástupce občanů jednat ve
veřejném zájmu o potřebách většiny, ale v důsledků možných okolností a nastavením
systému se chce obohatit pro svůj vlastní prospěch a podlehne tak morálnímu hazardu.
I popsaný informační standard ve veřejným zakázkách, i když je podmíněn
legislativou, je ovlivněn výskytem výše zmíněných pojmů. Oportunistické chování je právě
stěžejním pojmem i pro výzkum korupce v této oblasti. Analýzou rozhovorů bylo
prokázáno, že oportunistické chování a vlastní zkušenost s korupcí, se ve vybraném vzorku
vyskytuje ve většině výpovědí. Dle porovnání vybraného právního východiska dochází ke
všem popsaným fázím nedodržování psaných pravidel – porušení zákona, zneužití práva a
obcházení zákona. Dovolím si podotknout, že tedy reálná existence výskytu definice
Weberova ideálního úředníka a vyspělé zkonsolidované společnosti 21. století je lehce
utopistickým pojmem, nicméně potřebným. Bez vizí není následných výsledků.
Veřejně politické opatření, spočívající v přeformulování elektronického nástroje
v podobě jednotného profilu zadavatele s navázaným transparentním účtem veřejných
zadavatelů, jistě nezaručí vymizení daných negativních fenoménů, nicméně mohl by je
eliminovat. Ten samý jev se dá očekávat i při změně zákona a právním nastavením
zveřejňovat dokumenty v jednacím řízením bez uveřejnění a především zveřejňovat také
53

dokumenty vztažené k zakázkám malého rozsahu.
Doporučení pro návaznost budoucího výzkumu jsou následující: zvětšit vzorek
respondentů o další z řad státní správy a především sektorových zadavatelů (ti mohou mít
odlišné zkušenosti než zástupci samosprávy a dva zástupci státní správy) a zahrnout do
výsledků výzkumů i data a zkušenosti, která se budou vztahovat k fungování Národního
elektronického nástroje.
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SUMMARY
The diploma thesis focused on transparency in public procurement. The basic concepts and
theories that are relevant to this issue have been explained. It is clear from the respondents'
statements that the described theories follow and link each other, although each of them
may appear at another stage of the public procurement process (from the intention to open
the contract up to after the conclusion of the contract). The first described theory of
transaction costs is important for providing information to the public, the tenderer and the
occurrence of unfair behavior. Research has shown that terms used in connection with this
theory, which are intertwined, appeared at each stage of public procurement. The first is an
information asymmetry between the contracting authorities and the tenderers, as well as
between the officials themselves. Information asymmetry is linked to the occurrence of
limited rationality, as this problem is very complex and is therefore quite complicated
sometimes for the officials themselves, let alone the tenderers, to be able to penetrate the
whole process. The resulting decision, from the intention to open the tender, consequently
processing of the tender and until the selection of the most suitable candidate, affects the
subsequent opportunistic behavior of the actors in this process. This phenomenon is
accompanied by the theory of the principal and the agent, when the elected representatives
of the citizens has to act in the public interest on the needs of the majority, but as a result
of the possible circumstances and setting up the system, he/she wants to enrich
himself/herslef for his/her own benefit and succumbs to moral hazard.
The described information standard in public contracts, even if it is subject to legislation, is
affected by the occurrence of the above-mentioned terms. Opportunistic behavior is a
crucial term even for corruption research in this area. Analysis of the interviews has shown
that opportunistic behavior and own experience of corruption in the selected sample occurs
in most of the testimonies. By comparing the selected legal basis, all the phases described
above are described as non-compliance with written rules - violations of the law, abuse of
rights and law abuses. Let me point out that the real existence of the definition of Weber's
ideal clerk and the advanced consolidated society of the 21st century is a slightly utopian
term, however necessary. Without visions, there are no consequent results.
Public policy measures of re-formulation of the electronic tool in the form of a unified
profile of the contracting authority with a transparent public account of the public
contracting authorities will certainly not guarantee the disappearance of the negative
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phenomena, but it could partially eliminate them by introducing another transparent step in
the process. The same phenomenon can be expected even when changing the law and
publishing documents in a negotiated procedure without publishing, especially small
tenders.
Recommendations for the continuity of future research are as follows: to extend the sample
of respondents by other government agencies and especially sectoral contracting
authorities (they may have different experiences than representatives of self-government
and two representatives of state administrativ), to include in the results of research the data
and experience that will relate to the functioning of the National Electronic Instrument.
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PŘÍLOHY
1. Příloha č. 1: Scénář polostrukturovaných rozhovorů se zástupci veřejných
zadavatelů.
1. Identifikujte organizaci veřejné správy pro kterou pracujete? (státní správa,
samospráva, sektorový zadavatel)
2. Jak dlouho se pohybujete v oblasti veřejných zakázek?
3. Jakou pozici vykonáváte/vykonával jste?
4. Mohl by jste mi nastínit, co se podle Vás rozumí pod pojmem transparentnost ve
veřejných zakázkách?
5. Administrovala externě Vaší organizaci někdy fyzická/právnická osoba veřejné
zakázky?
6. Má Vaše organizace nastaveno administrování VZ směrnicí, pokyny?
7. Jaké druhy VZ nejčastěji používáte?
8. Který druh zadávacího řízení preferujete? Proč?
9. Zadáváte zakázky malého rozsahu podle zákona o VZ?
10. Myslíte si, že je ve Vaši organizaci nadužíváno jednací řízení bez uveřejnění? (další
nezbytné práce, nekvalitně zpracovaná projektová dokumentace, krajnost a naléhavost
situace, jiné)
11. Zveřejňujete skutečně fakturovanou cenu zadané zakázky?
12. V čem spočívá podle Vás korupce ve veřejných zakázkách?
13. Znal jste osobně někoho, kdo měl osobní zkušenost s korupcí ve VZ?
14. Měl jste osobně zkušenosti s korupcí? Pokud ano, jaké?
15. Řešil jste osobně nějakou oblast VZ, která byla námitkou, či přímo ÚHOS napadena
jako netransparentní? V čem konkrétně byla ona netransparentnost?
16. Jak Vaše organizace netransparentní jednání řešila? (Uhrazení pokuty, jiná řešení
v podobě sankce administrátora apod.)
17. Myslíte si, že je Věstník veřejných zakázek a profil zadavatele dostatečným
informačním kanálem?
18. Byl jste někdy sám vystaven informační asymetrii v předmětu VZ?

(dodavatel

disponoval aktuálnějším informaci o stavu trhu a cen, byl si vědom jedinečnosti svého
postavení na trhu apod.?
19. Co podle Vás může vést k většímu transparentnímu jednání?
20. Popište mi, prosím, co konkrétně by jste v oblasti veřejných zakázek změnil?
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Příloha č. 2: Scénář polostrukturovaných rozhovorů se zástupci z řad uchazečů o
veřejné zakázky.
1.
Jsem z organizace která má cca do 50 zaměstnanců, 51-100 zaměstnanců,do 500
zaměstnanců, nad 500 zaměstnanců.
2.
V jakém odvětví se Vaše společnost pohybuje? (účast především na zakázkách
stavební práce, služby, dodávky)
3.
Jak dlouho se pohybujete/ máte zkušenost v soutěži ve veřejných zakázkách?
4.

Jakou pozici vykonáváte/vykonával jste? Účastníte se, účastnil jste se práce na

kompletování nabídky VZ?
5.

Mohl by jste mi nastínit, co se podle Vás rozumí pod pojmem transparentnost ve

veřejných zakázkách?
6.

Administrovala externě Vaší organizaci někdy fyzická/právnická osoba účast

v soutěži o veřejnou zakázku? (otázka odbornosti dané firmy, lépe rozumí kompletování,
zákonu apod.)
7.

Od jakého limitu se účastníte soutěže? (Preference nadlimitní, podlimitní, odbyt

jinak především v soukromém sektoru)
8.

Jakých druhů VZ se nejčastěji účastníte? (zkušenosti v otevřeném řízení, volné

soutěži)
9.

Pokud naleznete nesrovnalost v zadávací dokumentaci, využíváte svoji možnost

ptát se na dodatečné informace?
10.

Podávali jste někdy námitku na zadávací řízení? (diskriminace uchazečů, lhůta pro

odpověď na dodatečné informace apod.?)
11.

V čem spočívá podle Vás korupce ve veřejných zakázkách?

12.

Znal jste osobně někoho, kdo měl osobní zkušenost s korupcí ve VZ?

13.

Myslíte si, že je Věstník veřejných zakázek a profil zadavatele dostatečným

informačním kanálem? (využíváte ještě jiné zdroje informací, jiné portály o VZ apod.?)
14.

Byl jste někdy sám vystaven informační asymetrii v předmětu VZ?

(např.

domníval jste se, že konkurence má předem dodané lepší informace apod.)
15.

Domníváte se, že současný zákon disponuje relevantními časovými lhůtami

s ohledem na předmět plnění pro dodavatele? (např. krátké časové období na nastudování
a zpracování nabídky)
16.

Jste spokojen se současným stavem dodávaných informací k VZ?

17.

Popište mi, prosím, v čem jste v oblasti zadávání VZ striktně nespokojený?
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1.

Vymezení výzkumného problému
Existence netransparentního jednání ve veřejných zakázkách je

dlouhodobým

veřejně politickým problémem (analýzy Transparency International, či občanského
sdružení Oživení). Současná právní úprava veřejných zakázek vznikala ve společnosti, kde
od 90. let 20. století probíhala řada změn. Např. vývoj občanské společnosti po roce 1989 a
politické kultury v ČR. V tomto kontextu byly vytvořeny podmínky pro udržení
korupčních mechanismů pro tunelování veřejného sektoru. (Večerník) Potřeba vzniku a
změn současného zákona o veřejných zakázkách vycházely z kontextu se zmíněnými
sociálními, ekonomickými a politickými změnami. Samozřejmě je nutné zmínit i vliv
Evropské Unie, která má pro členské země udávající trendy i v této oblasti. Směrnice č.
2014/24/EU (Cozzio) Právní úpravy k vyšší transparentnosti a postupném zveřejňování
registru smluv a množství novel zákona koresponduje s neustále nutnou potřebou změn,
vzhledem k vyvíjejícímu se legislativnímu prostředí a při nálezech a precedentech ÚOHS
v praxi fungování zákona. Dle údajů uvedených v ASPI48 byl zákon č. 137/2006, který
předcházel platnému zákonu č. 134/2016 Sb., novelizovaný od jeho účinnosti již 19x. Řada
příkladů korupce je patrná nejvíce z kauz, která se objevila v médiích v období 2007-2013,
a dále se objevují i rizika v období 2014-2020 v oblasti využití evropských strukturálních
fondů. V současnosti je proto i v provázanosti událostí výše uvedených, jedním z nosných
nástrojů ze strany politické reprezentace uváděn jako klíčový prvek v boji proti korupci,
zákon o veřejných zakázkách. Problémem však je to, že i tento zákon nezaručuje plně

48

ASPI databáze – BY512 server 10.1.3.111.6665 – stav ke dni 19. 5. 2016.
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transparentní zadávání veřejných zakázek. Většina zakázek se nemusí vypisovat
v otevřeném řízení, kdy jsou všechny kroky zadavatele viditelné. Existují i tzv. zakázky
malého rozsahu a výjimky při krajně naléhavých situacích tzv. jednacího řízení bez
uveřejnění. Zde počínání zadavatelů během soutěže není pro veřejnost a zadavatele
viditelné, pokud si ho sami nevyžádají. Přitom transparentní chování zvyšuje důvěru
obyvatel k politické reprezentaci a také povědomí občanů, že poplatky z jejich daní jsou
vynakládány účelně a není plýtváno veřejnými zdroji. (Sičáková-Beblavá, Pirošík)
Výzkumným předmětem bude analýza transparentního chování vybraných
veřejných zadavatelů samosprávy a státní správy. Dále také sonda do vybraných
soukromých firem, jak na průhledné chování při probíhajících tendrech pohlížejí i sami
účastníci výběrových řízení.

2.

Cíle diplomové práce
Hlavním cílem je analýza transparentního chování vybraných veřejných zadavatelů.

Vedlejšími cíli práce pak je popsat proces průhledného zadávání veřejných zakázek,
vysvětlit příčiny nezákonného jednání, přiblížit názory účastníku zadávacích řízení a
analyzovat vybrané indikátory transparentnosti z Věstníku veřejných zakázek.

3.

Výzkumné otázky

Je transparentní jednání ve veřejných zakázkách přínosné z ekonomického hlediska?
Porušují zadavatelé veřejných zakázek záměrně zákon?
V jakých bodech soutěže k porušení zákona dochází?
Existuje podezření na korupční vazby mezi veřejnou správou a soukromým sektorem?

4.

Teoretická východiska
Základem pro tuto práci je znalost zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách a

dalších prováděcích předpisů a předcházejícího zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách, dále směrnice Evropské Unie č. 2014/24/EU. Dále pak především ekonomické
teorie a práce vycházející z nového institucionalismu – sledování institucionálního vývoje
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k danému problému a proběhlých změn. Dále pak také teorie veřejné správy, veřejné
politiky a veřejných financí.

5.

Metody výzkumu
Práce bude případovou studií, která se řadí ke kvalitativním metodám výzkumu, ale

není vyloučeno používat i kvantitativní metody. Bude tedy používána sekundární analýza
dat, studium dokumentů a předpisů. Poté především využití metody strukturovaných
rozhovorů s vybranými aktéry. Následně i jednoduchá statistická analýza vybraných dat ve
Věstníku veřejných zakázek.
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