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Tisková zpráva 
K okamžitému zveřejnění 
Lucemburk 15. září 2015 

 
„Řešení problémů u zadávání veřejných zakázek: cesta bude ještě 
dlouhá“, tvrdí auditoři EU  

Ve způsobu, kterým veřejné orgány v celé EU zadávají zakázky, přetrvávají rozsáhlé problémy, 
uvádí nejnovější zpráva Evropského účetního dvora. Ačkoli Evropská komise i členské státy 
začaly tuto problematiku řešit, bude podle auditorů cesta ještě dlouhá.  Nezlepší-li se situace 
do konce příštího roku (2016), auditoři doporučují, aby byly platby na období 2014–2020 
dotčeným členským státům pozastaveny. 

Pro období 2007–2013 bylo na výdaje v oblasti regionální politiky vyčleněno prostřednictvím 
Evropského fondu pro regionální rozvoj, Fondu soudržnosti a Evropského sociálního fondu 
349 miliard EUR. Významná část těchto finančních prostředků je vynakládána formou zadávání 
veřejných zakázek. Chyby týkající se veřejných zakázek byly zjištěny zhruba u 40 % projektů, na které 
se vztahovala kontrola oblasti veřejných zakázek v rámci výročních zpráv Účetního dvora za roky 
2009–2013. Závažné chyby vedly k  absenci spravedlivé hospodářské soutěže a k udělování zakázkám 
subjektům, které nepředložily nejlepší nabídky. Auditoři EU posuzovali, zda Komise a členské státy 
k řešení těchto problémů přijímají účinná opatření. 

Auditoři navštívili Českou republiku, Španělsko, Itálii a Spojené království, které patří ke členským 
státům, v nichž Účetní dvůr v období 2009–2013 odhalil vysoký počet chyb u veřejných zakázek. Zjistili, 
že Komise a členské státy začaly tuto problematiku řešit, ale že je před nimi stále dlouhá cesta, a to jak 
z hlediska analyzování této problematiky, tak přijímaní účinných opatření. Například systematická 
analýza je velmi omezená a na straně Komise i členských států chybí dostatečně podrobné, spolehlivé 
a jednotné údaje o povaze a rozsahu chyb. 

„Je třeba, aby Komise a členské státy zintenzívnily své úsilí při odstraňování velkého množství chyb ve 
veřejných zakázkách, ke kterým ve výdajích EU každoročně dochází”, uvedl Phil Wynn Owen, člen 
Účetního dvora odpovědný za tuto zprávu. Auditoři vyzývají, aby byla zřízena skupina na vysoké 
úrovni, která zajistí vedení při řešení problematiky chyb při zadávání veřejných zakázek a při 
prosazování zjednodušování v této oblasti. Dále by měla Komise zveřejnit svůj akční plán a každoročně 
vykazovat dosažený pokrok. Auditoři rovněž doporučují, aby Komise a členské státy komplexně 
analyzovaly četnost, závažnost a příčiny chyb při zadávání veřejných zakázek v oblasti politiky 
soudržnosti.  
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Auditoři zjistili určité příklady osvědčených postupů, a sice tam, kde členské státy začaly systematicky 
shromažďovat informace o chybách v zadávání veřejných zakázek. Komise rovněž v roce 2013 zřídila 
technickou pracovní skupinu, která se věnuje této problematice a která vypracovala akční plán. 
Většina opatření z tohoto akčního plánu však dosud nebyla plně realizována.  

Auditoři konstatovali, že na začátku roku 2015 Komise dospěla k závěru, že celá řada členských států 
dosud neplnila podmínky stanovené pro používání evropských strukturálních a investičních fondů na 
zadávání veřejných zakázek pro výdajové období 2014– 2020. Tyto podmínky jsou přitom považovány 
za nezbytné předpoklady efektivního a účinného využití podpory EU. Auditoři doporučují, aby Komise 
v případě, že dané podmínky nebudou do konce roku 2016 splněny, pozastavila platby příslušným 
členským státům na období 2014–2020, dokud tyto státy nedostatky nenapraví.  

Poznámka pro redaktory: 

Audit se zabýval opatřeními, která Komise a členské státy přijaly v období 2009–2014 na řešení 
problematiky nedodržování pravidel pro veřejné zakázky. Auditoři navštívili čtyři členské státy (Českou 
republiku, Španělsko, Itálii a Spojené království), v nichž audity pro prohlášení o věrohodnosti 
Účetního dvora zjistily vysoké počty chyb při zadávání veřejných zakázek v období let 2009 až 2013. 
Auditoři též provedli průzkum mezi 115 auditními orgány v 27 členských státech (mimo Chorvatska), 
které odpovídají za operační programy financované z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Fondu 
soudržnosti a Evropského sociálního fondu. Zaslali též krátký průzkum 28 nejvyšším kontrolním 
institucím v EU. 

 
 


