
Otevřená data, informace, znalosti. 

Principy 3E v praxi.

PhDr. Tomáš Vyhnánek

náměstek pro řízení sekce Finanční řízení a audit



Zásady veřejných výdajů
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Hospodárnost

Rovné 

zacházení

Přiměřenost

Účelnost

Transparentnost

Efektivnost

Zákaz 

diskriminace

Dovnitř organizace; jakékoliv nakládání s veřejnými prostředky (MF: Zákon o řízení a kontrole veřejných financí)

Směrem ven z organizace k trhu dodavatelů; veřejné zakázky (MMR: Zákon o zadávacích 

řízeních)



‒ Naplňování principů 3E je procesní záležitost.

‒ Naplňování principů 3E musí probíhat v každém kroku procesu 

veřejného nakupování, který tudíž musí být dopředu jasně 

definován.

‒ Při naplňování principů 3E se musí postupovat přiměřeně, zejména 

v situacích, kdy principy 3E jsou v rozporu se soutěžními principy. 

Přiměřenost je nutná především v oblasti administrativní zátěže.

Principy 3E 

|   3PRINCIPY 3E VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A AUDITU |   20. 6. 2017



Životní cyklus veřejného výdaje
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Procesní kroky veřejného výdaje
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Identifikace potřeb
Příprava veřejné 

zakázky

Zadávací řízení 

a uzavření smlouvy

Plnění smlouvy 

a řízení vztahu 

s dodavatelem

1.Vyhodnocení potřeb

2.Plánování veřejných 

zakázek

3.Sdružování nákupu 

v rámci organizace

1.Stanovení postupu 

zadavatele

2.Zpracování povinných 

náležitostí zadávací 

dokumentace (ZD)

3.Definování předmětu 

plnění a technických 

podmínek

4.Stanovení 

předpokládané hodnoty

5.Výběr druhu zadávacího 

řízení (ZŘ)

6.Stanovení kvalifikačních 

předpokladů

7.Stanovení hodnotících 

kritérií

8.Stanovení smluvních 

podmínek

1.Zahájení ZŘ

2.Komunikace s uchazeči 

v rámci zadávací lhůty

3.Otevírání obálek

4.Podání nabídek

5.Posouzení kvalifikace

6.Vyloučení/nevyloučení 

nabídek

7.Vysvětlení nabídky 

uchazeče

8.Hodnocení nabídek

9.Jednání hodnotící komise

10.Výběr nejvhodnější 

nabídky

11.Uzavření smlouvy

12.Oznámení o výsledku

13.Zrušení ZŘ

14.Podání a přezkoumání 

námitek zadavatelem

1.Plnění uveřejňovacích

povinností

2.Naplňování smluvních 

podmínek

3.Změny smlouvy 

a dodatečné plnění
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Auditní / kontrolní otázky k procesu veřejného výdaje (1/4)

 Byly potřeby zadavatele jasně definované?

 Jsou definované potřeby zadavatele v souladu s cíli projektu?

 Odpovídá předmět VZ definovaným potřebám zadavatele?

 Byla VZ předem naplánována jako součást celkového plánu VZ? (viz příklad)

 Byla VZ realizována společně pro všechna související plnění poptávaná v rámci 

organizace?

Identifikace potřeb
Příprava veřejné 

zakázky

Zadávací řízení 

a uzavření smlouvy

Plnění smlouvy 

a řízení vztahu 

s dodavatelem
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Příklad – Analýza 

možných úspor při 

centrálním zadávání 

kancelářského papíru
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Identifikace potřeb
Příprava veřejné 

zakázky

Zadávací řízení 

a uzavření smlouvy

Plnění smlouvy 

a řízení vztahu 

s dodavatelem

 Obsahuje ZD odůvodněné; nediskriminační; transparentní požadavky či postupy  a 
zachovává rovný přístup ke všem uchazečům? 

 Zpracoval zadavatel odůvodnění VZ a má zdokumentováno, že odůvodnění VZ prošlo 
spolu se ZD schválením v rámci vnitřního kontrolního systému zadavatele? (viz příklad 1)

 Je předmět plnění VZ dostatečně specifikován, aby bylo možné předložit srovnatelné 
nabídky? (viz příklad 2)

 Byla předpokládaná hodnota, předmět plnění VZ a technické podmínky VZ ověřeny formou 
průzkumu trhu?

 Odpovídají předmět plnění a technické podmínky cílům projektu stanoveným projektovou 
žádostí a definovaným potřebám zadavatele?

 Byl rozsah kvalifikace stanoven přiměřeně předmětu a složitosti VZ?

 Dodržel zadavatel požadavky na publicitu?
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Auditní / kontrolní otázky k procesu veřejného výdaje (2/4)



Příklad 1 – data o specifikacích osobních automobilů

|   9PRINCIPY 3E VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A AUDITU |   20. 6. 2017



Příklad 2 – informace o standardech osobních automobilů
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Identifikace potřeb
Příprava veřejné 

zakázky

Zadávací řízení 

a uzavření smlouvy

Plnění smlouvy 

a řízení vztahu 

s dodavatelem

 Uveřejnil zadavatel odůvodnění účelnosti; přiměřenosti požadavků; vymezení podmínek a  

stanovení způsobu hodnocení VZ na profilu zadavatele?

 Byla lhůta k podání nabídek dostatečná vzhledem k charakteru předmětu, druhu VZ a 

významnosti VZ a činila zákonem stanovených počet dní?

 Pokud došlo během lhůty pro podání nabídek ke změně podmínek výzvy nebo ZD, byly tyto 

změny řádně oznámeny a uveřejněny a prodloužil zadavatel přiměřeně lhůtu pro podání 

nabídek podle povahy změny?

 Je výše přidělených bodů řádně odůvodněna a výpočty matematicky správné?

 Pokud v ZŘ nebyla vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, bylo od zadavatele 

vyžádáno podrobné odůvodnění hodnocení?

 Byla smlouva uzavřena v souladu se zadávacími podmínkami a návrhem smlouvy 

obsaženým v nabídce vybraného uchazeče?
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Auditní / kontrolní otázky k procesu veřejného výdaje (3/4)
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Identifikace potřeb
Příprava veřejné 

zakázky

Zadávací řízení 

a uzavření smlouvy

Plnění smlouvy 

a řízení vztahu 

s dodavatelem

 Bylo plnění realizováno v souladu s uzavřenou smlouvou?

 Je předmět plnění a jeho objem uvedený v návrhu smlouvy v souladu s popisem ve 

výzvě/ZD?

 Je smlouva po uzavření dodatku v souladu s původními zadávacími podmínkami?

 Doložil zadavatel odůvodnění změn a dodatečných nákladů, které jsou předmětem dodatku 

ke smlouvě?

 Platí, že zadavatel neumožnil podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze 

smlouvy uzavřené s vybraným uchazečem?

 Je celkový finanční objem smlouvy a všech dodatků nižší než finanční limit relevantní k 

použitému druhu ZŘ? 
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Auditní / kontrolní otázky k procesu veřejného výdaje (4/4)



Otevřená data

Přehled faktur
• Podle hodnoty fakturované částky

• Podle rizikovosti faktury

Analýza rizikových faktorů a rizik (objektivní vs. subjektivní)

Vytipování rizikových faktur na základě analýzy

Rozdělení faktur do skupin podle rizikovosti
• Nastavení hranic rizikovosti pro skupiny

Hodnota faktury

Rizikovost faktury

Výběr vzorku pro audit operací
• Výběr vzorku rizikových operací na základě rozdělení faktur do skupin podle rizikovosti

Určité procento z celkového počtu faktur seřazených dle rizikovosti

Určité procento z celkového počtu středně rizikových faktur náhodně vybraných

Určité procento z určitého objemu všech faktur seřazených dle rizikovosti

Určité procento z faktur nad určitý objem fakturace

Kombinace přístupů

• Rizikovost faktury

Vysoká: Audit všech dokumentů faktuře předcházejících

Střední: Audit vybraných dokumentů faktuře předcházejících

Auditní postup: Výběr vzorku
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Jsou splněny všechny předpoklady, abych mohl provést úspěšný audit. 



Auditní postup: Od faktury zpět až k záměru
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Fakturace

• Faktura

• Akceptační protokol

• Předávací protokol

Smlouva

• Stavební deník, zprávy o stavu projektu atp.

• Objednávka

• Podepsaná smlouva

• Vysoutěžená smlouva

Veřejná 
zakázka

• Dokumentace výběrového řízení

• Zadávací dokumentace

• Technická specifikace

• Studie proveditelnosti / Projekt / Průzkum trhu

• Strategie / záměr

Dokumentace je úplná tudíž lze provést vyhodnocení 3E.
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Data

Otevřenost

Informace

Důvěra

Znalost

Kompetence



Děkuji Vám

za pozornost

PhDr. Tomáš Vyhnánek

Ministerstvo financí ČR

Náměstek pro řízení sekce Finanční řízení a audit

+420 257 042 916

Tomas.Vyhnanek@mfcr.cz
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