
ZÁVER 

 

Zo súčasnej praxe tak vyplýva, že dnešná situácia v oblasti zadávania verejných 

zákaziek nie je vôbec optimálne nastavená, i keď objem finančných prostriedkov, ktoré skrz 

nich prejdú tvorí značnú časť HDP ČR. Mojou hlavnou úlohou bolo načrtnúť úhrnný pohľad 

na presun týchto prostriedkov od verejného rozpočtu vo forme výdaja až k verejným 

zákazkám ako úplaty za dodávky, služby či stavebné práce.  

Počas celého takéhoto procesu nastáva viacero situácii, kedy má určitý subjekt 

dodržovať povinnosť týkajúcej sa požiadavky naplňovať zásady hospodárnosti, efektívnosti 

a účelnosti. A práve na tieto som sa snažila v diplomovej práci upriamiť pozornosť a taktiež 

poukázať na možné riešenia.  

Medzi hlavné kritizované body určite patrí nedostatok ekonomických princípov 

v reálnom fungovaní zadávania, nízka priehľadnosť alebo otvorenosť zadávacieho konania, 

dôraz na právne poňatie inštitútu verejnej zákazky či lakonicky napísané: nedostatok 

informácii „čo nakúpiť, ako nakúpiť, za koľko nakúpiť“. 

Na základe poznatkov, ku ktorým som sa pri písaní tejto práce dopracovala, možno len 

odporučiť vyššie percento ekonomických analýz v tejto oblasti, spočívajúce najmä v hlbšom 

preskúmaní vplyvu výšky finančného limitu verejných zákaziek malého rozsahu či použitia 

otvoreného konania. Tým sa dopracovať k zvýšeniu počtu ponúkajúcich v zadávacom konaní 

a prenesene k zníženiu koncovej ceny. 

Určite netreba opomenúť dôležitú úlohu dôsledných a racionálnych kontrol. V rámci 

nich i zavedenie personifikovaných sankcií, aby neboli trestaní tí, ktorí na tom nenesú „vinu“, 

čiže obyvateľstvo štátu.  

Právne riešenie problému v podobe novelizácie právnej úpravy by z môjho pohľadu 

našlo svoje uplatnenie  pri implementovaní princípov 3E priamo do ZVZ. Čím by sa súčasne 

predišlo častej nevedomosti zadávateľov o aplikácii týchto zásad v realite, čo vyplýva z iných, 

v práci spomenutých, zákonov. 

Záverom stačí dodať, že i navýšenie nákladov na tieto hore spomenuté zmeny sú 

návratnou investíciou. Čiže precíznejšie dodržiavanie princípov hospodárnosti, efektívnosti 

a účelnosti pri zadávaní verejných zákaziek sa odzrkadlí vo výške výdajov verejných 

rozpočtov, a to ich znížením. Podľa expertnej skupiny Platforma pre transparentné verejné 

zákazky i akékoľvek opatrenia vedúce k úspore či už vo výške jednotiek percent v pomere 

k vynaloženým prostriedkom znamená úsporu verejných rozpočtov v objeme desiatok miliárd 

českých korún ročne.  


