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Námitka č. 1 

1. DLOUHODOBÉ SMLOUVY  
Kapitola 2. Kontrola, str. 8 protokolu 

Text protokolu:  

Současně KS ve své kontrolní činnosti vycházela z rozhodnutí ÚOHS ze dne 1. 2. 

2012 č.j.  UOHS-R185/2011/VZ-532/2012/310/ASc/JSI, ve kterém je uvedeno, že: 

„Postup orgánů, které udržují historické vztahy, aniž by provedly průzkum trhu, zda 

se na něm nenachází výhodnější nabídka, není správný a délka těchto smluvních 

vztahů je v rozporu s principy řádného hospodárného, efektivního, efektivního a 

účelného vynakládání finančních prostředků. Při uzavírání smluv na dobu neurčitou 

by měl být přitom ze strany zadavatele proveden ekonomický atest aktuálních 

podmínek trhu, a to vždy po uplynutí 3 až 5 let.  

 Text námitky:  

Rozhodnutí ÚOHS ze dne 1. 2. 2012 č.j. UOHS-R185/2011/VZ-

532/2012/310/ASc/JSI neobsahuje citovaný text, jak jej KS uvádí jako východisko 

své kontrolní činnosti. Přestože se uvedené východisko jeví podle citační normy i v 

kontextu dalšího textu Protokolu jako citace z konkrétního rozhodnutí ÚOHS (dále 

jen „citovaný text“), VZP ČR namítá, že Rozhodnutí (předsedy) ÚOHS č.j. ÚOHS-

R185/2011/VZ-532/2012/310/ASc/JSl ze dne 1. 2. 2012 (dále jen „Rozhodnutí“) 

citovaný text neobsahuje. Nadto bylo uvedené Rozhodnutí ve zkráceném 

přezkumném řízení změněno, a to Rozhodnutím (předsedy) ÚOHS č.j. 

ÚOHSR185/2011/VZ-3597/2012/310/JSl ze dne 29. 2. 2012 (dále jen „Změnové 

rozhodnutí“).  Protože Rozhodnutí, natož pak Změnové rozhodnutí, kterým byla 

provedena oprava právního názoru ÚOHS vysloveného v Rozhodnutí v otázkách 

spojených s  posuzováním dodržování zásad hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti 

ze strany ÚOHS, neobsahuje citovaný text, může se VZP ČR pouze domnívat či 

dovozovat, že KS při formulaci východiska své kontrolní činnosti vycházela z názoru 

ÚOHS, který je obsažen v odstavcích 30. a 32. v článku V. Rozhodnutí, který však 

buď KS podrobila své vlastní odlišné interpretaci, byť je napsána jako citace 

Rozhodnutí, nebo převzala citaci z jiného zdroje, nikoliv z Rozhodnutí.  VZP ČR pak 

zdůrazňuje, že právě odstavce 30. a 32. v článku V. Rozhodnutí byly Změnovým 

rozhodnutím opraveny.  

V opravených odstavcích Rozhodnutí (tedy ve znění Změnového rozhodnutí) pak 

ÚOHS uvádí:  

„30. Navrhovatel v podaném rozkladu uvádí, že aplikace zákona je nutná v širším 

legislativním kontextu. Konkrétně zmiňuje zejména zák. č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole……… …….Zákon o  veřejných zakázkách tedy skutečně není samostatně 

stojící normou a jeho aplikace je nutná v širším legislativním kontextu, jak 

navrhovatel správně uvedl. Zadavatel je při postupu podle zákona o  veřejných 

zakázkách povinen vždy jednat s ohledem na dodržení zásad transparentnosti, 

rovného zacházení a zákazu diskriminace, přičemž cílem postupu zadavatele podle 
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zákona je účelné, hospodárné a efektivní naplnění jeho potřeb. Zajištění 

hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti (což jsou taktéž zásady, které jsou 

zakotveny některými zákony, které upravují zásady hospodaření s veřejnými 

finančními prostředky) tak lze považovat za cíl, jehož má být postupem podle 

zákona dosaženo. V tomto smyslu považuje neplnění zmíněných zásad za cíl 

zákona jeho důvodová zprávy zákona, podle které je tohoto cíle dosahováno 

především vytvářením podmínek pro to, aby smlouvy hrazené z veřejných 

prostředků byly zadavateli uzavírány při  zajištění hospodářské soutěže a 

konkurenčního prostředí mezi dodavateli. Při výkonu dohledu nad zadáváním 

veřejných zakázek, tedy posuzování souladu postupu zadavatele se  zákonem 

o veřejných zakázkách, se však Úřad zabývá pouze dodržováním zásad 

postupu zadavatele vyjádřených v ust. § 6 zákona – tedy zásadami 

transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.“…….  

„32. S ohledem na principy hospodárného, efektivního a účelného vynakládání 

finančních prostředků se navrhovateli délka trvání smluvního vztahu, po kterou 

zadavatel využívá systém ASPI, jeví jako nepřiměřeně dlouhá……… 

 …..Zákon o zadávání veřejných zakázek připouštěl uzavření smluvních vztahů 

na dobu neurčitou. Obdobně upravuje tuto problematiku také účinný zákon o 

veřejných zakázkách. Ten ve svém ust. § 14 odst. 1 písm. b) stanoví dobu 48 

měsíců, což je období, za které vznikne zadavateli peněžitý závazek, který 

bude předpokládanou hodnotou veřejné zakázky, má-li být smlouva uzavřena 

na dobu neurčitou. Při uzavření smlouvy na dobu neurčitou by měl 

zadavatel  zvážit, proč tak učinil, a to zejména s ohledem na zásadu 

hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání veřejných finančních 

prostředků. Po uplynutí doby 3 až 5 let je v případě smlouvy uzavřené na dobu 

neurčitou vhodné např. provést ekonomický atest podmínek na trhu.“  

Pro interpretaci názoru ÚOHS obsaženého ve výše uvedených odstavcích 

Rozhodnutí (ve znění Změnového rozhodnutí) dále VZP ČR odkazuje na přiléhavé 

odůvodnění Změnového rozhodnutí. Pro  úplnost pak VZP ČR poznamenává, že 

pokud ÚOHS ve výše označených rozhodnutích odkazoval na cíle zákona 

vymezené důvodovou zprávou k zákonu č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, pak cíle aktuálně platného zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek jsou důvodovou zprávou určeny odlišně (snížení administrativní zátěže, 

vyšší flexibilita, atd.…) a  předkladatel zákona v důvodové zprávě předjímá, že ve 

vztahu k efektivitě, hospodárnosti a  účelnosti bude zákon o zadávání veřejných 

zakázek (resp. tímto zákonem rozvolněné limity) vyvažován zásadní inovací 

vnitřního kontrolního systému ve veřejné správě, a to novým zákonem o  vnitřním 

řízení a kontrole ve veřejné správě. 

Vzhledem k tomu, že text námitkované části Protokolu vykazuje výše uvedenou 

chybu a VZP ČR jako kontrolované osobě nepřísluší vymezovat východiska pro 

kontrolní činnost KS, navrhuje VZP ČR vypuštění textu, jak je uvedeno v návrhu 

úpravy Protokolu. Současně VZP ČR odkazuje na námitku č. 2, která souvisí s 

námitkou č. 1.  
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Vyřízení námitky: ČÁSTEČNĚ SE VYHOVUJE. 

Odůvodnění: 

KS vyhovuje té části námitky, kde VZP ČR poukazuje na pochybení v citaci 

z rozhodnutí ÚOHS a text upravuje v duchu námitky VZP ČR. Bude využita citace 

z rozkladu ÚOHS R185/2011/VZ-3597/2012/310/JSl. V kontrolním zjištění KS je 

podstatná skutečnost, že nezkoumala tržní prostředí, neprovedla ekonomický atest 

v průběhu 3 až 5 let. V tomto ohledu KS své kontrolní zjištění potvrzuje. 

Nové znění dotčené části protokolu (po částečném vyhovění námitce): 

„Současně KS ve své kontrolní činnosti vycházela z rozhodnutí ÚOHS ze dne 1. 2. 

2012 č.j.  UOHS-R185/2011/VZ-532/2012/310/ASc/JSI, ve kterém je uvedeno, že: 

„Při uzavření smlouvy na dobu neurčitou by měl zadavatel zvážit, proč tak učinil, a 

to zejména s ohledem na zásadu hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti 

vynakládání veřejných finančních prostředků. Po uplynutí doby 3 až 5 let je 

v případě smlouvy uzavřené na dobu neurčitou vhodné např. provést ekonomický 

atest podmínek na  trhu.““ 
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Námitka č. 2 

1.1.1. Úvod a předmět smlouvy a ZÁVĚR 1.1.1/1 
Str. 8-9 

Text protokolu:  

KS požádala o předložení informace o tom, zda VZP ČR postupovala v souladu 

s  doporučením ÚOHS, tedy zda uskutečnila po 3 až 5 letech platnosti smlouvy 

průzkum trhu s cílem posoudit hospodárnost uzavřené smlouvy.  

ZÁVĚR 1.1.1/1  

KS dospěla ke kontrolnímu zjištění, že VZP ČR (Odbor komunikace) provedla 

průzkum trhu, respektive zjištění cenových hladin poptávaných služeb až v roce 

2015, tedy cca třináct let po podpisu smlouvy, čímž došlo ze strany VZP k porušení 

§ 27 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a to nečinností, když po dobu 

třinácti let nezjišťovala, zda je nakládáno s veřejnými prostředky hospodárně, 

efektivně a  účelně. 

Text námitky:  

Závěr 1.1.1/1 není založen na zjištěném stavu věci a je postaven na 

nesprávném posouzení.  

Konstatované porušení § 27 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole (dále jen 

„ZoFK“) dovozuje KS z toho, jak je zřejmé i z textu námitkované části Protokolu, že 

VZP ČR nepostupovala do roku 2015 v souladu s doporučením ÚOHS.  

Tato konstrukce je však věcně i právně nesprávná.  

VZP ČR předesílá, že žádným právním předpisem není omezena v možnosti 

sjednávat smlouvy na  dobu neurčitou. I zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), stejně jako dříve platné zákony upravující 

zadávání veřejných zakázek, se smlouvami na dobu neurčitou nadále počítá, když 

určuje způsob stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky pro tyto smlouvy. 

ZZVZ, stejně jako dříve platné zákony upravující zadávaní veřejných zakázek, 

neukládá zadavatelům povinnost provádět „po 3 až 5 letech platnosti smlouvy 

průzkum trhu s cílem posoudit hospodárnost uzavřené smlouvy“.  

Pokud pak KS v textu námitkované části Protokolu uvádí, že „KS požádala o 

předložení informace o  tom, zda VZP postupovala v souladu s doporučením 

ÚOHS……“, a pokud VZP ČR správně dovozuje, že KS měla „doporučením ÚOHS“ 

skutečně na mysli názor (předsedy) ÚOHS uvedený v odstavci 32. v čl. V. 

rozhodnutí ÚOHS ze dne 1. 2. 2012 č.j. UOHS-R185/2011/VZ-

532/2012/310/ASc/JSI, ve znění Změnového rozhodnutí – k tomu blíže námitka VZP 

ČR č. 1 a pokud by VZP ČR připustila, že požadavek KS, aby VZP ČR prokázala, že 

podle uvedeného názoru ÚOHS („doporučení ÚOHS“) postupovala je oprávněný a 

důvodný, pak VZP ČR namítá, že KS nevzala v  potaz při konstrukci touto námitkou 

napadeného Závěru tyto rozhodné skutečnosti:  

1. „doporučení ÚOHS“ – tedy výše označené rozhodnutí ÚOHS ve znění 

Změnového rozhodnutí (k  tomu viz námitka č. 1) bylo vydáno dne 29. 2. 2012;  
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2. „doporučení ÚOHS“ nelze aplikovat retroaktivně a nelze tedy ani oprávněně 

požadovat, aby kontrolovaná osoba prokázala, že se jakýmkoliv doporučením řídila i 

v době před jeho vydáním, tedy dříve než se objektivně s takovým doporučením 

mohla seznámit;  

3. v „doporučení ÚOHS“, resp. v odstavci 32 v čl. V. Rozhodnutí (ve znění 

Změnového rozhodnutí) ÚOHS uvádí: „Po uplynutí doby 3 až 5 let je v případě 

smlouvy uzavřené na dobu neurčitou vhodné např. provést ekonomický atest 

podmínek na trhu.“ Tento názor ÚOHS nelze vykládat restriktivně tak, jak činí 

KS, tedy že by zadavatel měl ověřovat hospodárnost smlouvy výhradně 

provedením průzkumu trhu. Nadto VZP ČR prokázala, že se hospodárností, 

efektivitou a  účelností smlouvy zabývala, když na základě jednání vedených v 

roce 2013, dosáhla uzavření dodatku č. 3 smlouvy, kterým došlo ke snížení 

ceny téměř o 17%, v roce 2015 provedla cenové srovnání dle doporučených 

hodinových sazeb APRA a v roce 2017 byla smlouva podrobena revizi (pro 

úplnost VZP ČR poznamenává, že v roce 2014 byla smlouva předmětem vnitřní 

kontroly č. 5/2014). VZP ČR v průběhu 6 let od vydání „doporučení ÚOHS“ do 

doby ukončení smlouvy v roce 2018, provedla minimálně 3x posouzení 

smlouvy k ověření hospodárného, účelného a efektivního nakládání s 

veřejnými prostředky a všechny uvedené postupy jsou zaznamenány i v 

Protokolu a KS k nim byly doloženy příslušné dokumenty.  

4. Ve vztahu k bodu 3. pak VZP ČR znovu odkazuje i na odůvodnění 

Změnového rozhodnutí ÚOHS (viz též námitka VZP ČR č. 1) v němž ÚOHS 

mimo jiné uvádí: „S ohledem na jednoznačně vymezenou působnost Úřadu 

nelze přezkoumávané rozhodnutí vykládat takovým způsobem, jež by vyústil v 

závěr, že se Úřad při výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek bez 

dalšího zabývá dodržováním zásad hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti“. 

„Doporučení ÚOHS“ tedy nelze vykládat jinak než v kontextu působnosti 

ÚOHS, tj. v souvislosti s postupem zadavatele před uzavřením smlouvy a 

zásadami stanovenými § 6 ZZVZ. VZP ČR zastává názor, že „doporučení 

ÚOHS“ by nemělo být interpretováno o a aplikováno jinak a v jiném kontextu, 

než ve vztahu k působnosti ÚOHS, „Doporučení ÚOHS“ nelze vykládat jako 

rozšíření povinností zadavatele, neboť taková interpretace nemá oporu v 

zákoně, čehož si byl vědom i  ÚOHS, když následně vydal Změnové 

rozhodnutí.  

Tím, že KS nezohlednila skutečnosti uvedené pod bodem 1. až 4. výše, dospěla k 

nesprávnému posouzení věci. Závěr učiněný na základě nesprávného posouzení 

pak nemůže obstát.  

„Doporučení ÚOHS“ nadto není výkladem ustanovení ZZVZ (resp. konkrétní 

povinnosti uložené zákonem, neboť ZZVZ nic takového neukládá) a dle názoru VZP 

ČR tak „požadavek na prokázání postupu dle doporučení ÚOHS“ nelze ani 

spolehlivě podřadit pod definici kontrolní činnosti dle § zák. č. 255/2012 Sb., o 

kontrole. 

Vyřízení námitky: ZAMÍTÁ SE. 
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Odůvodnění: 

VZP nedoložila v minulosti prováděný průzkum trhu, respektive jakékoliv jednání 

ke  zhodnocení hospodárného, účelného a efektivního nakládání s veřejnými 

prostředky. Doplňujeme, že sice rozhodnutí ÚOHS není výkladem ZZVZ, avšak při 

svém rozhodování se ÚOHS řídí správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb.) a musí 

proto přistupovat při rozhodování jednotlivých případů obdobně a konstantně, viz 

zásada legitimního očekávání § 2 odst. 4. Je zde tedy velká pravděpodobnost, že 

i  v  dalších případech ÚOHS rozhodne obdobně. Vzhledem k tomu mají rozhodnutí 

ÚOHS, včetně odůvodnění takového rozhodnutí, zásadní význam 

jako  tzv.  kvasijudikatura, kterou by měla brát VZP ČR na zřetel.   

Je nutné uvést, že smysl zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále také 

„ZVZ“) taktéž nepřímo (nevýslovně) sloužil, prostřednictvím svých zásad v § 6, 

k  zajištění hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti. To znamená, že smysl ZVZ a 

s tím spojené zajištění hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti při provedení 

ekonomického atestu podmínek na trhu nebyl dán doporučením ÚOHS, ale 

nevýslovně vycházel již mnohem dříve, a to od účinnosti zásad v § 6 ZVZ.    
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Námitka č. 3 

1.1.2. Předkládané výkazy činnosti plnění z pohledu zákona o 

finanční kontrole 
str. 10-11 

Text protokolu:  

Tabulka 1: Počet hodin odpovídající plnění za 1Q 2016 

KS konstatuje, že v tabulce výše uvedený způsob vykazování přehledu činností 

MEDEA za každé jednotlivé čtvrtletí nebyl do roku 2014 uplatňován. Zpracovávání 

daného přehledu bylo zahájeno až  jako reakce na interní kontrolu VZP č. 5/2014. 

Ve  zprávě o zjištěních z tohoto vykonaného auditu je uvedeno:  

„(…) součástí dodaného plnění není specifikace ceny za jednotlivá plnění a je tak 

omezena možnost výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., 

o  finanční kontrole (dále jen „ZFK“). Interní kontrola proto doporučila, aby došlo ke 

specifikaci cen jednotlivých služeb v rámci předložených jednotlivých plnění“.  

Dále se problematice uskutečňování spolupráce VZP – MEDEA ve zprávě z interní 

kontroly VZP č.  5/2014 uvádí:  

„Jednotlivá plnění nejsou ve smlouvě finančně ohodnocena. Uzavřená smlouva vč. 

dodatků nespecifikuje cenu jednotlivých plnění. Kontrolní skupina konstatuje 

možnost omezení řádného výkonu finanční kontroly ve smyslu § 4, odst. 1 písm. b) 

zákona č. 320/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb. Kontrolní skupina 

doporučuje sjednat Dodatkem ke Smlouvě:  

• cenu jednotlivých služeb  

• specifikaci provedených prací a jejich ocenění v předkládaných fakturách.“  

 

V reakci na kontrolní zjištění útvaru kontroly VZP odbor OKO navrhl nápravné 

opatření „zajistit přehlednější členění dosud předkládaných plnění tak, že bude 

uveden rozpis na úroveň hodinového plnění“ s termínem 29. 8. 2014 v odpovědnosti 

vedoucího útvaru OKO,  

Na žádost KS VZP předložila podklad (viz tabulka č. 2) - členění poptávaných prací, 

které jsou rozděleny do třech částí s uvedeným přehledem počtu naúčtovaných 

hodin za jednotlivá čtvrtletí kalendářního roku 2016. Obdobně bylo rozděleno plnění 

i  v  letech 2017 a 2018. 

Tabulka 2 - Objem fakturovaných činností MEDEA za jednotlivé čtvrtletí 

roku 2016 

Text námitky:  

VZP konstatuje, že Kontrolní skupinou uvedená citace ze Zprávy o zjištěních 

z  vykonané kontroly 5/2014: „(…) součástí dodaného plnění není specifikace ceny 

za jednotlivá plnění a je tak omezena možnost výkonu finanční kontroly ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole (dále jen „ZFK“). Interní kontrola proto 

mouckam

mouckam

mouckam
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doporučila, aby došlo ke specifikaci cen jednotlivých služeb v rámci předložených 

jednotlivých plnění“ není obsahem této Zprávy, a tudíž z ní nelze vyvozovat žádné 

závěry.  

Dále VZP konstatuje, že v rámci Nápravných opatření ke kontrole č. 5/2014 bylo 

dotčeným Odborem komunikace (dále též jen „OKO“) uvedeno nápravné opatření 

„Přijmout opatření k posílení výkonu řídící kontroly a provádění průběžné kontroly 

dodržování podmínek sjednaných ve smlouvách za PR služby“, nikoli však Kontrolní 

skupinou citované: „zajistit přehlednější členění dosud předkládaných plnění tak, že 

bude uveden rozpis na úroveň hodinového plnění“. Uvedenou citaci Kontrolní 

skupina zřejmě omylem zaměnila s textem Plnění nápravného opatření, který celý 

zní: „ VZP vejde v jednání s dodavatelem, aby zajistil přehlednější členění dosud 

předkládaných plnění tak, aby obsahoval i  rozpis na úroveň hodinového plnění.“ 

Nápravné opatření navržené OKO a způsob jeho realizace nebylo rozporováno ze 

strany oddělení vnitřní kontroly VZP, což nelze interpretovat jinak, než že navržený 

způsob nápravy byl shledán přiměřeným řešením kontrolního zjištění.  

VZP dále konstatuje, že prokazatelně k plnění nápravného opatření došlo, a to na 

základě kontroly č.  5/2014, kterou si OKO sám vyžádal. To připustila i sama 

Kontrolní skupina, když v Protokolu uvedla, že „v tabulce výše uvedený způsob 

vykazování přehledu činností MEDEA za každé jednotlivé čtvrtletí nebyl do roku 

2014 uplatňován. Zpracovávání daného přehledu bylo zahájeno až jako reakce 

na  interní kontrolu VZP č. 5/2014“. Tuto tabulku, obsahující přehled činností a počet 

hodin odpovídající plnění za 1Q2016 Kontrolní skupina v Protokolu sama uvedla. 

Dále je možné plnění nápravného opatření dovodit i z předložených dokumentů 

Kontrolní skupině, které jasně uvádějí rozpis poskytnutých služeb doplněný rovněž o 

položky odpracované doby (odpracovaných hodin) dle jednotlivých pracovních pozic 

dodavatele. Lze konstatovat, že služby byly dodavatelem poskytovány od roku 2013 

v obdobném rozsahu, co do odpracované doby. Předložený způsob vykazování 

hodin byl v  souladu s praxí, vykazování činnosti PR agentur v rámci smluv, 

uzavřených na paušální plnění. 

Předmětné dokumenty jsou nedílnou součástí námitek VZP ČR jako Příloha č. 1. 

Každý z nich uvádí rozpis hodin na jednotlivé pracovníky za každé dodané plnění a 

za každý kalendářní měsíc, tedy:  

• Příprava a organizace komunikačních a marketingových aktivit, vyhledávání 

příležitostí pro prezentaci VZP.  

• Analytická část, plánování, strategie.  

• Media relations.  

VZP se může pouze domnívat, že Kontrolní skupina ve snaze zjednodušit text 

Protokolu pro další čtenáře, vytvořila vlastní tabulku č. 2, která v žádném případě 

nebyla předložena ze strany VZP. Takovou tabulkou žádný zaměstnanec VZP 

nedisponuje. 

Vypořádání námitky: ČÁSTEČNĚ SE VYHOVUJE. 

 

mouckam
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Odůvodnění: 

KS částečně vyhovuje námitce tím, že změní poslední odstavec uvedený v námitce 

z důvodu nepřesnosti v textu, která však nemá zásadní význam k podstatě 

kontrolního zjištění. KS dále vyhovuje námitce tím, že doplňuje tabulku č. 1 ve světle 

námitky VZP.  KS současně konstatuje, že skutečnosti uvedené ze strany KS 

v protokolu týkající se odkazů na  Zprávu o zjištěních z vykonané kontroly 5/2014 

odpovídají předloženým podkladům VZP ke  kontrole. Obrací pozornost VZP na str. 

5, 19 a 20 výše uvedené Zprávy č. 5/2014 interní kontroly VZP, na který je 

v Protokolu odkazováno.  
 

Nové znění dané části protokolu (po částečném vyhovění námitce): 

„KS sestavila z podkladů VZP tabulku č. 2, která analyzuje dostatečným způsobem 

členění poptávaných prací. Tabulka je rozdělena do třech částí a uvádí přehled 

počtu naúčtovaných hodin za jednotlivá čtvrtletí kalendářního roku 2016. Obdobně 

bylo rozděleno plnění i v letech 2017 a 2018. Podrobnější přehled byl dodán ze 

strany VZP KS až v průběhu námitkového řízení jako Příloha č. 1, viz níže:  

Analytická část, plánování, strategie 2016 

 
Leden Únor Březen Celkem hodin 

Managing Partner 4,00 8,00 10,00 22,00 
Senior Account Manager 10,00 16,00 14,00 40,00 
Account Executive 58,00 63,00 64,00 185,00 
Account Executive 66,50 61,50 63,00 191,00 
Account Specialist 13,00 8,00 18,00 39,00 
Account Assistant 18,00 13,50 11,50 43,00 
Account Assistant 15,00 9,00 7,00 31.00 
Celkem hodin 184,50 179,00 187,50 551,00  
 

Duben Květen Červen Celkem hodin 

Managing Partner 15,00 12,00 14.50 41,50 
Senior Account Manager 11,50 9.00 8,00 28,50 
Account Executive 58,50 68,00 71,00 197,50 
Account Executive 70,00 69,50 67,00 206,50 
Account Specialist 10,00 5,00 7,00 22,00 
Account Assistant 8,00 13,00 11,00 32,00 
Account Assistant 0,00 1,50 0,00 1,50 
Celkem hodin 173,00 178,00 178,50 529,50  
 

Červenec Srpen Září Celkem hodin 

Managing Partner 4,00 5.00 9,00 18,00 
Senior Account Manager 9,50 11,00 16,50 37,00 
Account Executive 68,00 73,00 80,00 221,00 
Account Executive 61,50 55,00 71,50 188,00 
Account Specialist 11,00 13,50 17,50 42,00 
Account Assistant 9,00 7,50 14.00 30,50 
Account Assistant 8,00 8,00 9,00 25,00 
Celkem hodin 171,00 173,00 217,50 561,50  
 

Říjen Listopad Prosinec Celkem hodin 
Managing Partner 5,00 4,00 3.50 12,50 
Senior Account Manager 12,00 10,00 8,00 30,00 
Account Executive 62.00 65,00 61,00 188,00 
Account Executive 60,00 58,00 54,00 172,00 
Account Specialist 13,00 14,00 9,00 36,00 
Account Assistant 12,00 12,00 11,50 35.50 
Account Assistant 14,00 11,00 15,00 40,00 
Celkem hodin 178,00 174,00 162,00 514,00   
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Příprava a organizace komunikačních a marketingových aktivit, vyhledávaní příležitostí 

pro  prezentaci VZP, reporting 2016 
 

Leden Únor Březen Celkem hodin 

Managing Partner 10,00 19,50 22,00 51,50 
Senior Account Manager 6,00 6,00 6,50 18,50 
Account Executive 59,00 66,50 68,00 193,50 
Account Executive 74,00 65,50 78,00 217,50 
Account Specialist 9,80 15,00 7,50 32,30 
Account Assistant 11,00 7,00 22,00 40,00 
Account Assistant 6,00 4,50 4,00 14,50 
Celkem hodin 175,80 184,00 208,00 567,80  
 

Duben Květen Červen Celkem hodin 
Managing Partner 8,00 3.00 5,00 16,00 
Senior Account Manager 5,00 8,00 8,00 21,00 
Account Executive 75,50 65,00 68,00 208,50 
Account Executive 56,50 73,00 75,00 204,50 
Account Specialist 8,00 6,50 9,00 23,50 
Account Assistant 13,00 

13,00 

12,00 20.00 45,00 
Account Assistant 7,00 4,00 24,00 
Celkem hodin 179,00 174,50 189,00 542,50  
 

Červenec Srpen Září Celkem hodin 

Managing Partner 4,00 5,00 7,CO 16,00 
Senior Account Manager 12,00 11,00 18,00 41,00 
Account Executive 55,00 69,00 79,00 203,00 
Account Executive 75.00 67,00 57,00 199,00 
Account Specialist 11,50 13,00 18,00 42,50 
Account Assistant 7.00 9,00 15,00 31,00 
Account Assistant 17,00 21,00 13,00 51,00 
| Celkem hodin 181,50 195,00 207,00 583,50  
 

Říjen Listopad Prosinec Celkem hodin 

Managing Partner 5,00 7,00 4,00 16,00 
Senior Account Manager 13,00 12,00 14,00 39,00 
Account Executive 74,00 68,00 52,00 194,00 
Account Executive 56.00 77,00 52,00 202,00 
Account Specialist 16,00 16,00 14,00 46,00 
Account Assistant 11.00 10,00 9,00 30,00 
Account Assistant 15,00 9,00 12,00 36,00 
| Celkem hodin 190,00 199,00 174,00 563,50   
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2016 
 

Leden Únor Březen Celkem hodin 

Managing Partner 8,50 10,00 9,00 27,50 
Senior Account Manager 

1 

12,50 11,00 13,00 36,50 
Account Executive 38.50 14,00 43,00 95,50 

Account Executive 36,00 42,50 18,00 96,50 

’’ ii.’-. 
Account Specialist 1,20 15,00 14,50 30,70 
Account Assistant 2,00 8,00 6.00 16,00 
Account Assistant 18,00 19,50 22,00 59,50 
Celkem hodin 116,70 150,00 125,50 392,20  
 

Duben Květen Červen Celkem hodin 

Managing Partner 14,00 7.50 11,00 32,50 
Senior Account Manager 14,00 10,50 15.00 39.50 
Account Executive 41,50 44,00 39,50 125,00 
Account Executive 46,00 40,50 42,00 128.50 
Account Specialist 11,50 13,00 15,00 39.50 
Account Assistant 6,50 7.00 8,50 22,00 
Account Assistant 21,50 20,00 21,50 63,00 
Celkem hodin 155,00 142,50 152,50 450,00 

 

 
Červenec Srpen Září Celkem hodin 

Managing Partner 6.00 8,00 12,00 26,00 
Senior Account Manager 9,00 8.00 10,00 27.00 
\ Account Executive 34,00 38,00 39.00 112,00 
Account Executive 30.00 35,00 41,50 106,50 
Account Specialist 2.00 9,00 12,00 23,00 
Account Assistant 4,50 5,CO 10,00 15.50 
Account Assistant 13,00 17,00 25.00 55,00 
Celkem hodin 98,50 120,00 149,50 368,00  
                                      

Říjen 
       Listopad          Prosinec                   Celkem 

hodin Managing Partner 11,50 13,50 7,00 32,00 
Senior Account Monager 13,00 15,50 9,00 37.50 
Account Executive 39,00 41,00 41,00 121.CC 
Account Executive 39,50 39,00 45,00 123,50. 
Account Specialist 16,00 8.00 9,00 33,00 
Account Assistant 5,00 6,00 5,00 16,00 
Account Assistant 19,50 20,50 17.00                    57,00

  

... . 

Celkem hodin 143,50 143,50 133,00 420,00 
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Analytická část, plánování, strategie 2017 
 

Leden Únor Březen Celkem hodin 

Managing Partner 9,00 13,00 11,00 33.00 
Senior Account Manager 12,00 15,00 17,00 44,00 
Account Executive 65,00 61,00 66,75 192,75 
Account Executive 71.00 77,00 72,00 220,00 
Account Specialist 4,00 5,00 6,00 15,00 
Account Assistant 3,00 4,00 4,75 11,75 
Account Assistant 5,00 5,75 5,00 15,75 
Celkem hodin 169,00 180,75 182,50 532,25  
 

Duben Květen Červen Celkem hodin 

Managing Partner 18,00 17,25 19,00 54,25 
Senior Account Manager 14,50 15,00 15,50 45,00 
Account Executive 54,00 57,00 51,00 162,00 
Account Executive 62,00 60,00 66,00 188,00 
Account Specialist 7,00 6,00 4,00 17,00 
Account Assistant 3,00 3,00 4,00 10,00 
Account Assistant 3.50 3,50 4,00 11,00 
Celkem hodin 162,00 161,75 163,50 487,25  
 

Červenec Srpen Září Celkem hodin 
Managing Partner 15,00 16,00 24,00 55,00 
Senior Account Manager 12,00 18,00 19,00 49,00 
Account Executive 52,00 59,00 62,00 173,00 
Account Executive 61,50 57,25 71,50 190,25 
Account Specialist 4,00 4.00 11,00 19,00 
Account Assistant 11,00 12,00 13,00 36,00 
Account Assistant 6,00 6,00 6,00 18,00 
Celkem hodin 161,50 172,25 206,50 540,25  
 

Říjen Listopad Prosinec Celkem hodin 

Managing Partner 18,00 21,00 16,00 55,00 
Senior Account Manager 17,50 16,50 15,00 49,00 
Account Executive 52,75 55,00 49,00 156.75 
Account Executive 67,00 65,00 59,00 191,00 
Account Specialist 6,75 8,00 7.00 21,75 
Account Assistant 8.00 5,50 5,00 18,50 
Account Assistant 4,00 3,CO 0,00 7,00 
Celkem hodin 174,00 174,00 151,00 499,00   
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Příprava a organizace komunikačních a marketingových aktivit, vyhledávání příležitostí pro 

prezentaci VZP, reporting 2017 
 

Leden Únor Březen Celkem hodin 

Managing Partner 6,00 7,50 10,00 23,50 
Senior Account Manager 7,00 8,25 9,00 24,25 
Account Executive 69,00 73,00 80,00 222,00 
Account Executive 64,00 65,50 72,25 201,75 
Account Specialist 12,50 18.00 15,00 45,50 
Account Assistant 11,00 11,00 10,00 32,00 
Account Assistant 12,00 10,00 4,00 26,00 
Celkem hodin 181,50 193,25 200,25 575,00  
 Duben Květen Červen Celkem hodin 
Managing Partner 4,50 4,50 4,00 13,00 
Senior Account Manager 7,00 8,25 7,00 22,25 
Account Executive 76,25 68,00 65,00 209,25 
Account Executive 54,00 69,00 75,00 198,00 
Account Specialist 21.00 17,00 19,75 57,75 
Account Assistant 15,00 12,00 12,00 39,00 
Account Assistant 21,00 17,00 18,25 56,25 
Celkem hodin 198,75 195,75 201,00 595,50  
 

Červenec Srpen Září Celkem hodin 

Managing Partner 3,00 2,00 3,50 8,50 
Senior Account Manager 4,00 5,00 6,25 15,25 
Account Executive 65,00 80.00 88.00 233,00 
Account Executive 75,00 68,00 60,00 203,00 
Account Specialist 22,00 18,00 22,50 62,50 
Account Assistant 12,00 9,00 15,00 36,00 
Account Assistant 17,00 14,75 13,00 44,75 
Celkem hodin 198,00 196,75 208,25 603,00  
 

Říjen Listopad Prosinec Celkem hodin 

Managing Partner 3,00 3.00 2.00 8,00 
Senior Account Manager 7,00 6.50 8.50 22,00 
Account Executive 79,00 68.00 74.00 221,00 
Account Executive 57,50 67,00 63.00 187,50 
Account Specialist 20,00 17,00 18,00 55,00 
Account Assistant 27,00 25,00 17,00 69,00 
Account Assistant 10,00 12,00 14,00 36,00 
Celkem hodin 203,50 198,50 196,50 598,50   
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2017 
 

Leden Únor Březen Celkem hodin 

Managing Partner 11.00 9,00 13,50 33,50 
Senior Account Manager 14,00 9,25 15,50 33,75 
Account Executive 22,50 39,50 42.25 104,25 
Account Executive 36.00 25,00 

.. 

39,25 100,25 
Account Specialist 12.00 11,50 18,00 41,50 
Account Assistant 

L_ 

7.25 22,00 11,00 40,25 
Account Assistant 10,00 71,00 11,25 42,25 
Celkem hodin 112,75 137,25 150,75 400,75  
 

Duben Květen Červen Celkem hodin 
Managing Partner 17,50 9,25 11,00 57,75 
Senior Account Manager 8,25 11,00 9,50 28,75 
Account Executive 28,00 42.50 40,25 110,75 
Account Executive 33,50 45,00 35,00 113,50 
Account Specialist 

L 

13,00 10,25 i9,00 42,25 
Account Assistant 14,00 15,00 10,00 39,00 
Account Assistant 12,50 22,25 15,00 49,75 
Celkem hodin 126,75 155,25 139,75 421,75 

 

 
Červenec Srpen Září Celkem hodin 

Managing Partner 7,25 7,25 17,00 31,50 
Senior Account Manager 11,00 10,50 13,25 34,75 

95,50 

Account Executive 25,00 36.00 34,50 
Account Executive 31,00 24,75 50,00 105.75 
Account Specialist 4,50 11.00 25,00 40.50 
Account Assistant 4.50 5.00 16,50 26,00 
Account Assistant 11,00 11.25 22,00 44,25 
Celkem hodin 94,25 105,75 178,25 378,25  
 

Říjen Listopad Prosinec Celkem hodin 
Managing Partner 12,00 14,00 8,00 34,00. 
Senior Account Manager 12,00 14,00 8,00 34,00 
Account Executive 41,00 42,00 39,25 122,25 

‘ í' ... 
Account Executive 38,00 39,00 43,50 120,50 
Account Specialist 15,50 7,00 7,75 30,25 
Account Assistant 3,50 5,00 6,00 14,50 
Account Assistant 17,00 17.00 18,00 52,00 

 _____________  
Celkem hodin 139,00 138,00 130,50 407,50 
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Analytická část, plánování, strategie 2018 

 Leden Únor Březen Celkem hodin 

Monaging Partner 16,00 14,00 12.00 42,00 
Senior Account Manager 9,00 7,00 17,00 33,00 
Account Executive 34,00 33.00 35,00 102,00 
Account Executive 30,25 36.00 33,00 99,25 
Account Specialist 6,00 7,00 8,00 21,00 
Account Assistant 7,00 8,00 5,00 20,00 
Account Assistant 8,00 7,50 4,00 19,50 
Celkem hodin 110,25 112,50 114,00 336,75  
 

Duben Květen Červen Celkem hodin 
Managing Partner 18,00 17.00 19,00 54,00 
Senior Account Manager 14,50 15.00 15,50 45,00 
Account Executive 31,75 31,00 31,00 93,75 
Account Executive 31,00 30,00 26,00 87,00 
Account Specialist 7,00 6,00 4,00 17,00 
Account Assistant 3,00 3,00 4,00 10.00 
Account Assistant 3,50 3.50 4,00 11,00 
Celkem hodin 108,75 105,50 103,50 317,75  
 

Červenec Srpen Záři Celkem hodin 

Managing Partner 14.00 16,00 18,00 48,00 
Senior Account Manager 10.00 10,00 11,00 31,00 
Account Executive 37,25 39,00 46.00 122,25 
Account Executive 41,00 47,00 61,00 149,00 
Account Specialist 12,25 13,00 15,00 40,25 
Account Assistant 6,00 6,00 5,00 17,00 
Account Assistant 5,25 4,00 4,00 13,25 
Celkem hodin 125,75 135,00 160,00 420,75  
 

Říjen Listopad Prosinec Celkem hodin 

Managing Portner 13,25 15,00 12,00 40,25 
Senior Account Manager 13,00 12,00 8,00 33,00 
Account Executive 30,50 31,00 36,00 97,50 
Account Executive 36,00 33,00 38,00 107,00 
Account Specialist 4,50 4,00 5,00 13,50 
Account Assistant 14,00 16,00 13,50 43,50 
Account Assistant 11,00 12,25 12,00 35,25 
Celkem hodin 122,25 123,25 124,50 370,00   
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Příprava a organizace komunikačních a marketingových aktivit, vyhledáváni příležitostí pro prezentaci VZP, reporting 20l8 

 Leden Únor Březen Celkem hodin 

Managing Partner 3.25 4,00 3,00 10,25 

Senior Account Manager 3,00 4,00 5,00 12.00 

Account Executive 102.00 119,00 122,00 343,00 

Account Executive 89,00 104,00 96,00 289,00 

Account Specialist 15.00 14,00 15,00 44,00 

Account Assistant 17.00 17,00 9,00 43,00 

Account Assistant 8.00 10,00 14,00 32,00 

Celkem hodin 237,25 

237,25 

272,00 264,00 773,25 
 
 Duben Květen červen Celkem hodin 

Managing Partner 4,25 4.00 4,00 12,25 

Senior Account Manager 3,25 3,00 3,00 9,25 

Account Executive 85,00 78,00 87,00 250,00 

Account Executive 89,75 93,00 86,00 268,75 

Account Specialist 19,00 16,00 15,00 50,00 

Account Assistant 17,75 21,00 19,00 57,75 

Account Assistant 9,00 14,00 12,00 35,00 

Celkem hodin 228,00 229,00 226,00 683,00 
 
 Červenec Srpen Září Celkem hodin 

Managing Partner 5,00 5,00 7,50 17,50 

Senior Account Manager 2,50 4,00 3,00 9,50 

Account Executive 83,00 98,00 93,00 274,00 

Account Executive 75,00 78,25 97,00 250,25 

Account Specialist 15,00 14,00 11,25 40,25 

Account Assistant 22,00 19,00 25,00 66,00 

Account Assistant 17,00 13,00 14,00 44,00 

Celkem hodin 219,50 231,25 250,75 701,50 
 
 Říjen Listopad Prosinec Celkem hodin 

Managing Partner 4.50 3,00 5,00 12,50 

Senior Account Manager 3,50 3.25 4,00 10,75 

Account Executive 97,00 93,00 111,00 301,00 

Account Executive 78,00 89,00 90,00 257,00 

Account Specialist 18,00 20,00 17,00 55,00 

Account Assistant 9.00 10,00 11,00 30,00 

Account Assistant 14,00 15,00 10,00 39,00 

Celkem hodin 224,00 233,25 248,00 705,25   
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2018 

 
 

Leden Únor Březen Celkem hodin  
Managing Partner 11,50 19,00 17,25 47,75 

Senior Account Manager 15,50 17.00 17,50 50,00 

Account Executive 15,50 20,50 23,00 59,00 

Account Executive 35,00 41,50 40,25  

Account Specialist 11,50 11,50 14,00 37,00 

Account Assistant 8,50 10,50 10,00 29,00 

Account Assistant 17,00 22,00 21,50 .60,50 

■ * . .-1.- - r- Celkem hodin 114,50 142,00 143,50 400,00 
 
 Duben Květen Červen Celkem hodin 

Managing Partner 15,00 16,75 23,00 54,75 

Senior Account Manager 24,00 25,00 25.75 74,75 

Account Executive 40,25 48,00 45,00 133,25 

Account Executive 38,00 43,00 54,00 135.00 

- Account Specialist 9,00 11,25 7.50 27,75 

■■ ■ 
Account Assistant 9,25 10,00 11,00 30,25 

Account Assistant 13,00 11,50 18,00 42,50 

Celkem hodin 148,50 165,50 184,25 498,25  
 Červenec Srpen Září Celkem hodin 

Monaging Partner 3,00 8,00 20,50 36,50 

■ ■ Senior Account Manager 12.00 18.00 26,50 56,50 

Account Executive 27,00 22,25 47,50 96,75 

Account Executive 22.50 33,00 44,25 99,75 

Account Specialist 6,00 6,50 11,00 23,50 

Account Assistant 8,00 7,50 9.50 25,00 

Account Assistant 14,50 16,00 22,25 52,75 

Celkem hodin 98,00 111,25 

1 

181,50 

f 

390,75 
 
 Říjen Listopad Prosinec Celkem hodin 

Managing Partner 20,00 11,00 12,25 43,25 

Senior Account Manager 23,00 21,75 15,50 .60,25 

Account Executive 36,75 39,00 23,75 104,50 

Account Executive 55,00 46,00 39,00 140,00' 

Account Specialist 7,50 11,00 6.00 24,50 

Account Assistant 9,50 7,00 11,00 27,50 

Account Assistant 13,00 11.50 5,25 29,75 

Celkem hodin 164,75 147,25 117,75 429,75 
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Námitka č. 4 

ZÁVĚR 1.1.2/1 

str. 11 

 

Text protokolu:  

 

KS dospěla k závěru, že návrh nápravného opatření OKO neodpovídal kontrolním zjištěním útvaru 

interní kontroly VZP č. 5/2014 a neodstranil zjištěné nedostatky. Rozpis na hodinová plnění 

neobsahuje v letech 2016-2018 specifikace provedených prací a jejich finanční ocenění, ale pouze 

kumulované součty hodin za jednotlivá čtvrtletí tak, jak je uvedeno v předložené tabulce.  

KS po posouzení všech předložených a sdělených informací dospěla k závěru, že nápravné opatření 

nebylo ze strany dotčeného odborného útvaru (OKO) splněno, čímž VZP porušila § 4 odst. 1 písm. b) 

tohoto zákona č. 320/2001Sb., o finanční kontrole. V důsledku toho tak i po roce 2014 (až do 

ukončení platnosti a účinnosti smlouvy dne 31. 12. 2018) nebylo možné ze strany VZP důsledně ve 

smyslu platných ustanovení zákona č.  320/2001 Sb., o finanční kontrole, provádět finanční kontrolu. 

Text námitky:  

VZP zásadně se závěrem 1.1.2/1 nesouhlasí. Jak bylo uvedeno v Námitce č. 3, v rámci Nápravných 

opatření ke kontrole č. 5/2014 bylo dotčeným Odborem komunikace uvedeno nápravné opatření 

„Přijmout opatření k posílení výkonu řídící kontroly a provádění průběžné kontroly dodržování 

podmínek sjednaných ve smlouvách za PR služby. Nápravné opatření navržené OKO a způsob jeho 

realizace nebylo rozporováno ze strany oddělení vnitřní kontroly VZP, což nelze interpretovat jinak, 

než že navržený způsob nápravy byl shledán přiměřeným řešením kontrolního zjištění. VZP doložila, 

a to i dokumenty uvedenými v Příloze č.  1, že k plnění nápravného opatření došlo, když dodavatel 

předkládal rozpis poskytnutých služeb doplněný rovněž o položky odpracované doby (odpracovaných 

hodin) dle jednotlivých pracovních pozic. Předložený způsob vykazování hodin byl v souladu s praxí, 

vykazování činnosti PR agentur v rámci smluv, uzavřených na paušální plnění. To připustila i sama 

Kontrolní skupina, když v Protokolu uvedla, že „v tabulce výše uvedený způsob vykazování přehledu 

činností MEDEA za každé jednotlivé čtvrtletí nebyl do roku 2014 uplatňován. Zpracovávání daného 

přehledu bylo zahájeno až jako reakce na interní kontrolu VZP č.  5/2014“, a proto se VZP nemůže 

v  žádném případě ze Závěrem 1.1.2/1,a z něj vyplývajícím tvrzením o  porušení §4 odst. 1 písm. b 

zákona č. 320/2001, o finanční kontrole, ztotožnit.  

Stejně tak se nelze ztotožnit se závěrem, že nebylo možné provádět finanční kontrolu ve smyslu 

platných ustanovení zákona š. 320/2001. Dokumenty uvedené v Příloze č. 1 jednoznačně obsahují 

rozpis na hodinová plnění a specifikaci provedených prací.  

S odkazem na výše uvedené skutečnosti VZP má za to, že jednoznačně doložila odstranění 

nedostatků zjištěných vnitřní kontrolou č. 5/2014, kdy přijaté opatření jí umožňovalo provádět finanční 

kontrolu, kterou také ve smyslu příslušných ustanovení ZoFK prováděla. 

mouckam
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Vypořádání námitky: ZAMÍTÁ SE 

Odůvodnění: 

Jedná se o pokračování námitky č. 3, kde již KS vyhodnotila podstatnou část námitky jako věcně 

neopodstatněnou. VZP ČR nepředložila dle KS ani v průběhu námitkového řízení přehlednou tabulku 

s výčtem jednotlivých činností za minulá období. Příloha č. 1, kterou dodala VZP ČR, neobsahuje 

dostatečně doložitelným způsobem rozdělení jednotlivých činností. Dle názoru KS VZP ČR 

dodatečně reaguje Přílohou 1 k námitkám na tabulku č. 2 Protokolu, kterou zpracovala KS se 

zaměřením pouze na činnost VZP v oblasti tzv. media-lobbingu oddělenou od ostatních činností.      
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Námitka č. 5 

1.1.3 Část analytická (plánování, strategie) Závěr 1.1.3/1 a Závěr 1.1.3/2 
str. 13; 15; 16-17 

Text protokolu:  

str. 13 

2016  

 

1. Shrnutí za rok předcházející, uvádí se, že v roce 2015 došlo ke změně v podobě zavedení 

druhého tzv. přestupního termínu pro změnu zdravotní pojišťovny. MEDEA uvedla tuto změnu 

jako riziko, které však obratem vyvrátila konstatováním, že v roce 2015, kdy už tyto změny dvakrát 

ročně byly možné, byl přestup pojištěnců, oproti létům předcházejícím nižší o 30 tisíc pojištěnců.  

 

2. Cíle a cílové skupiny – zde MEDEA doporučuje, aby VZP cílila na širokou veřejnost 

a  budovala u ní pozitivní vnímání. VZP má též přesvědčovat veřejnost, že pojištěnec VZP má 

řadu výhod. VZP má prezentovat tyto své výhody a vyzdvihovat je oproti konkurenčním 

zdravotním pojišťovnám. MEDEA doporučuje zamezit negativní publicitu, případně na ni včas 

zareagovat.  

 

3. Za cílové skupiny jsou považována média a široká veřejnost (noví a stávající klienti).  

 

4. Strategie komunikace: je třeba být srozumitelný a mít jasné sdělení. VZP má upozorňovat při 

své komunikaci na to, že má nejvíce smluvních zdravotních zařízení. Jelikož se kampaň zaměřuje 

na masovou veřejnost, je třeba využít vysoko-nákladových médií. Bude tak kryt segment nových a 

stávajících pojištěnců.  

 

5. Klíčová sdělení: „stát se naším klientem je snadné, nabízíme jasné a srozumitelné výhody, 

pečujeme o vaše zdraví na vysoké úrovni, podporujeme prospěšné projekty“.  

 

6. Forma komunikace: prostřednictvím mainstreamových médií: časopisů, televize a  rozhlasu. 

Hlavní komunikační kampaň má být v tříměsíčním období před možnou změnou pojišťovny tj. od 

ledna do března a od července do září.  

 

7. Navrhované aktivity: kampaň v tištěných médiích zaměřených na širokou veřejnost: MEDEA 

zajistí textaci a grafické zpracování jednotlivých výstupů, také texty o projektech VZP (dojde tak v 

nejlepším případě k zásahu 9 mil. Lidí). Bannerová kampaň cílená na širokou veřejnost, 

bannerová kampaň v internetových médiích s vysokou návštěvností (novinky, idnes, blesk, 

aktualne, denik, lidovky, ihned). MEDEA zajistí textaci a grafické zpracování, press monitoring – 

mouckam

mouckam

mouckam

mouckam

mouckam
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vyhledávání, scanování výstupů. Udržovací fáze – monitoring prezentace VZP v médiích a návrh 

řešení krizových situací dle aktuální potřeby.  

Str. 15: Jednotlivé výstupy – komunikační strategie – v letech 2016 – 2018 jsou obecného charakteru 

a v zásadě jsou všechny stejné či velmi podobné. Tato shoda se vyskytuje jak v každoročním shrnutí, 

kde MEDEA informuje VZP, že možnost změnit zdravotní pojišťovnu 

ve dvou přestupových obdobích je riziko, tak v oblasti cílů a cílových skupin, kde se uvádí, že je třeba 

zacílit na širokou veřejnost a prezentovat výhody VZP.  

str. 16  

Po seznámení se s výstupy činnosti MEDEA, KS v těchto službách nespatřuje reálnou 

přidanou hodnotou pro VZP, která by odpovídala vynaloženým prostředkům z veřejných 

zdrojů.  

KS posoudila vnitřní předpisy VZP, jež upravují činnost OKO. V organizačním řádu VZP, ŘÁD 

č.  3/2015 čl. 18 odst. 1, je uvedeno: „Odbor komunikace (OKO) vytváří mediální a komunikační 

strategii Pojišťovny. Zajišťuje komunikaci Pojišťovny se sdělovacími prostředky včetně přípravy 

zpětných reakcí na medializované informace o VZP ČR, zajišťuje přenos informací vně i uvnitř VZP 

ČR. Spolupracuje při komunikaci s veřejností na úrovni regionálních poboček, a to zejména 

v  souvislosti s celoplošnými projekty VZP ČR, které OKO garantuje, rovněž v oblasti komunikace 

se  sdělovacími prostředky a při uplatňování jednotného vizuálního stylu. Dále zodpovídá za plnění 

webových stránek Pojišťovny a intranetu a za vybrané komunikační kanály orientované na smluvní 

partnery VZP ČR, klienty VZP ČR, plátce pojistného, zaměstnance, odborné společnosti, zdravotní 

pojišťovny, státní instituce a širokou veřejnost.“  

 

ZÁVĚR 1.1.3/1  

KS dospěla k závěru, že předložené výstupy zpracované ze strany MEDEA označené jako 

„komunikační strategie“ nejsou strategií v pravém slova smyslu. KS je názoru, že pro VZP výše 

uvedené výstupy nepřinášely očekávaný a z vynaložených veřejných prostředků odpovídající přínos a 

přidanou hodnotu, neboť informace poskytnuté ze strany MEDEA nemohly dle názoru členů KS 

přinášet VZP nové reálné a zásadní podněty pro rozvoj komunikační strategie a naplnění cílů VZP 

v  oblasti vnější komunikace.  

Z předložené dokumentace a informací sdělených zástupci VZP členům KS vyplývá rozpor, kdy dle 

VZP-OKO není zpracovávána dlouhodobá komunikační strategie, nicméně ze smlouvy se společností 

MEDEA (čl. IV odst. 1. Písm. a) vyplývá, že strategie komunikace byla předmětem smlouvy.  

 

ZÁVĚR 1.1.3/2  

KS dospěla na základě vyhodnocení předložených podkladů a informací k závěru, že realizací 

spolupráce v oblasti vytváření komunikačních strategií byl porušen též vnitřní předpis – organizační 

mouckam
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řád (ŘÁD č. 3/2015, čl. 18 odst. 1) a to tím, že namísto využití vlastních odborných kapacit delegovala 

VZP jednu ze základních činností odborného útvaru (OKO) na externí subjekt. 

Text námitky:  

Námitka k Závěrům 1.1.3/1 a 1.1.3/2:  

VZP se v žádném případě nemůže ztotožnit se závěrem uvádějícím: „že předložené výstupy 

zpracované ze strany MEDEA označené jako „komunikační strategie“ nejsou strategií v pravém slova 

smyslu.“. Kontrolní Skupina v prvé řadě neuvedla, co komunikační strategie „v pravém slova smyslu“ 

podle jejího názoru znamená. VZP se zároveň nemůže ztotožnit se závěrem, že: „výstupy 

nepřinášely očekávaný a z vynaložených veřejných prostředků odpovídající přínos a přidanou 

hodnotu, neboť informace poskytnuté ze strany MEDEA nemohly dle názoru členů KS přinášet VZP 

nové reálné a  zásadní podněty pro rozvoj komunikační strategie a naplnění cílů VZP v oblasti vnější 

komunikace.“ Společnost MEDEA, kromě strategie pro daný rok, s uvedením cílů a cílových skupin, 

strategie komunikace, klíčových sdělení, formy komunikace, časování a navrhovaných aktivit uváděla 

vždy i  předběžné návrhy medií s uváděním čtenosti, v případě on-line médií i měsíční návštěvnost.  

Komunikační strategie musí vždy obsahovat:  

• Cíle společnosti. Ty jsou v případě VZP dány účelem, pro který je VZP zřízena v souladu 

se  zákonem č. 551/1991 Sb., §2 odst. 1: „Pojišťovna provádí veřejné zdravotní pojištění…“ V 

tomto směru není nutné vytvářet komunikační strategii a definovat mimo zákon cíle VZP. Za 27 let 

působení na trhu má VZP jistotu, že každému, komu se v České republice sdělí jméno VZP 

ve  všech variantách, je zřejmé, o jaký subjekt se jedná a co je předmětem jeho činnosti a hlavním 

účelem/cílem. Dalším důležitým cílem jakékoli společnosti je pak budování a rozvoj jejího dobrého 

jména.  

• Strategii komunikace. Opět za dodržování principu rozvoje a budování dobrého jména společnosti. 

V tomto bodě VZP upozorňuje na drobné rozdíly mezi PR komunikační strategií a strategií 

marketingovou. Zatímco marketingová strategie obsahuje plán kampaní na podporu produktů 

společnosti a je tedy schopna téměř s jistotou nastavit časový úsek kampaně, média, cílové 

skupiny, rozpočet a vyhodnocení kampaně, protože je zřejmé, že produkt, který je komunikován, je 

s velkou pravděpodobností daný a neměnný. V případě VZP je navíc marketingový plán jasně 

vymezený i zákonem stanovenými přeregistračními termíny.  

 

Oproti tomu strategie komunikace z pohledu PR je dlouhodobě nemožné jasně a konkrétně uchopit. 

PR společnosti je závislé na mnoha faktorech, v případě VZP na komunální politice v jednotlivých 

regionech, demografickém vývoji, nových poznatcích v léčbě, legislativě České republiky a jejích 

změnách, činnosti Ministerstva zdravotnictví, odborných společností, Státního ústavu pro kontrolu 

léčiv, farmaceutických firem, odborových organizací, České lékařské společnosti nebo i vládní 

politice. S ohledem na široké portfolio subjektů, které ovlivňují veřejné mínění i změny systému či 

naopak zamezují realizaci změn, je nemožné nastavit konkrétní komunikační strategii s přesným 

rozpisem, v  jakých médiích bude VZP prezentována a s jakým rozpočtem. Dlouhodobá strategie 

proto musí být obecnějšího rázu a vyzdvihovat zejména obecné zásady dodržování dobrého jména 

mouckam
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společnosti. V tomto bodě je také podstatné nastavení „jednoho“, „stejného“ jazyka, kterým VZP 

hovoří ke svým klientům a partnerům. Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejnoprávní subjekt s 

výrazným vlivem státu, ani zde není nutné blíže specifikovat nastavení toho, jakým tónem značka 

mluví a píše, nutností bylo, je a vždy bude jasné a srozumitelné sdělení. Je to dáno zejména složitostí 

komunikovaných témat a  tím, že VZP z vlastní zkušenosti komunikace s klienty ví, že orientace v 

systému veřejného zdravotního pojištění v ČR není vždy zcela jednoduchá.  

 Cílové skupiny. V případě PR aktivit ze strany VZP vždy byli, jsou a budou cílovou skupinou 

stávající a potenciální noví klienti a média. Kontrolní skupina se na straně 15 pozastavuje nad 

„obecným charakterem“ komunikační strategie. VZP konstatuje, že v tomto případě je jasné, že se 

tento bod nikdy měnit nebude. Na rozdíl od marketingových kampaní, kdy může být provedeno 

šetření vytipovávání cílové skupiny pro daný konkrétní produkt a tím specifikace konkrétní skupiny, 

která se může dokonce v čase měnit, nemůže být v konkrétním případě VZP a její cílové skupiny v 

oblasti PR o změnách v čase řeč.  

• Klíčová sdělení. VZP opět shledává za podstatné uvést rozdíly mezi marketingovou a PR 

strategií. V případě prvně zmíněného je nutné pro kampaň daného produktu vytvářet příběh a 

sdělení, vytvářet claimy a hesla tak, aby byl produkt potenciálním klientům co nejvíce přiblížen a 

co „nejlépe prodán“. Naproti tomu se klíčová sdělení v oblasti PR a konkrétně v případě VZP, 

odvíjejí od její činnosti. Ta je vymezena zákonem a v důsledku toho tedy i v dlouhodobém 

časovém horizontu neměnná. VZP proto ve své dlouhodobé strategii může pouze reflektovat v 

čase neměnné skutečnosti, jako je například nejširší sít smluvních poskytovatelů, jistotu ošetření 

téměř v každém zdravotnickém zařízení v České republice nebo nejširší síť poboček. Oblasti 

výhod, byť ze strany PR také komunikovaných, jsou však již předmětem marketingu a jeho 

dlouhodobé strategie. V případě PR jsou však v tomto ohledu podstatnější krátkodobé strategie, 

na kterých se dodavatel taktéž podílel a je předmětem smlouvy s ním uzavřené. S ohledem na již 

zmíněné faktory, které PR ve VZP ovlivňují, se klíčová sdělní obměňují zejména v ad hoc 

situacích, nebo řešení krizových situací. Takové strategie Odbor komunikace VZP vytváří, což 

ukazuje například komunikační strategie uvedená v Příloze 2. Námitek.  

• Formu komunikace. Zde se strategie zaměřuje na vhodnou volbu médií. S ohledem na výše 

uvedená klíčová sdělení je zřejmé, že z dlouhodobého hlediska je možné nastavit pouze obecné 

tipy jaká média pro PR zvolit. Vzhledem k tomu, že z důvodu mnoha faktorů, které PR komunikace 

VZP mohou ovlivnit (zejména pak politická situace v zemi a aktuálně řešená zdravotnická témata 

závislá především na změnách legislativy), nelze v dlouhodobém časovém horizontu nastavit 

konkrétní komunikovaná témata, nelze ani předem určit konkrétní média, v nichž bude VZP 

prezentována. Pro to je dán prostor až v krátkodobých ad hoc strategiích. VZP opět pro příklad 

odkazuje na Přílohu č. 2 námitek.  

• Časování. V případě VZP a její PR komunikace se časování odvíjí zejména ze zákonem 

stanovených přeregistračních termínů, které VZP sama nijak neovlivní, nedisponuje 

zákonodárnou iniciativou. I v tomto ohledu tedy může být časování v dlouhodobé strategii 

nastaveno pouze v obecném rámci vycházejícím z legislativy. Konkrétní časování je možné 



 
 
Č.j. MZDR 54075/2018/DZP  KONTROLA č. 9/2018 na VZP 
 

26 
 

provádět až v krátkodobých a ad hoc strategiích ke konkrétním tématům. VZP opět pro příklad 

odkazuje na Přílohu č. 2námitek.  

• Navrhované aktivity ze strany dodavatele. Na základě výše uvedeného je v případě VZP možné 

v  dlouhodobé strategii navrhované aktivity opět nastavit pouze v obecné, nikoli konkrétní rovině. V 

roce 2014 také došlo ke změně hlavní strategie VZP ve smyslu vstřícnějšího přístupu ke klientům 

a poskytovatelům péče. Od tohoto parametru se dále odvíjely veškeré komunikační strategie. Tuto 

skutečnost dokládá prezentace, která je součástí přílohy č. 2 námitek.  

 

VZP konstatuje, že díky těmto strategiím, vypracovávaným dodavatelem, plní ustanovení 

Organizačního řádu 3/2015: „Odbor komunikace (OKO) vytváří mediální a komunikační strategii 

Pojišťovny“, na které sama Kontrolní skupina odkazuje. VZP dále konstatuje, že kromě těchto 

dlouhodobých plánů jsou vytvářeny také ad hoc strategie pro kratší časová období, nebo ad hoc 

nastalá témata. Proto je také VZP přesvědčena, že závěr Kontrolní skupiny, že: „pro VZP výše 

uvedené výstupy nepřinášely očekávaný a z vynaložených veřejných prostředků odpovídající přínos a 

přidanou hodnotu, neboť informace poskytnuté ze strany MEDEA nemohly dle názoru členů KS 

přinášet VZP nové reálné a zásadní podněty pro rozvoj komunikační strategie a naplnění cílů VZP 

v  oblasti vnější komunikace.“, nemůže být závěrem korektním, protože Kontrolní skupina si další 

strategie a komunikační plány nevyžádala a nemohla tak jejich přínos posoudit.  

„Strategické cíle  

Sem patří dlouhodobější záměry PR, které jsou odvozeny aspoň ze střednědobého horizontu činnosti 

organizace nebo firmy (tj. na dobu nejméně dvou až tří let). V české praxi bývá střednědobý horizont 

často příliš vzdálenou budoucností. Čím méně transparentní je budoucnost organizace, o to 

svízelnější je stanovení dlouhodobějšího cíle pro komunikaci PR.  

Taktické cíle  

Taktické cíle pro komunikaci v public relations mají spíš krátkodobou povahu. V současné české praxi 

se tyto cíle lépe formulují, protože je vyvolává běžná situace nebo jednoroční plánovací praxe. 

Strategický cíl PR může být rozdělen rovněž na několik dílčích taktických cílů.“ 1  

K uváděnému rozporu ohledně zpracování dlouhodobé komunikační strategie VZP konstatuje, že je 

takto mylně interpretován. Jednou věcí je vytváření strategie Odborem komunikace a druhou 

doporučení na strategie ze strany externího dodavatele. OKO samotné, podle výše uvedeného sám 

strategii nevytváří, externí agentura však podle smlouvy tuto strategii pro OKO tvoří, což také sama 

Kontrolní skupina v protokolu připouští, když uvádí: „dle VZP-OKO není zpracovávána dlouhodobá 

komunikační strategie, nicméně ze smlouvy se společností MEDEA (čl. IV odst. 1. Písm. a) vyplývá, 

že strategie komunikace byla předmětem smlouvy.“ Komunikační strategii obecného rázu, tedy VZP 

vytvářela, a to na základě dodaných materiálů, ze strany externího dodavatele. Sama Kontrolní 

slupina tyto strategie v Protokolu například na straně 15 analyzuje.  

Konstatování KS obsažené v Závěru 1.1.3/2 že“ „realizací spolupráce v oblasti vytváření 

komunikačních strategií byl porušen též vnitřní předpis – organizační řád (ŘÁD č. 3/2015, čl. 18 odst. 

1) a to tím, že namísto využití vlastních odborných kapacit delegovala VZP jednu ze základních 

činností odborného útvaru (OKO) na externí subjekt.“ Vychází z nesprávné interpretace nadto 
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odtržené od praxe. Organizační řád vymezuje obecně činnosti spadající do působnosti jednotlivých 

úseků. To ale neznamená bez dalšího, že všechny činnosti vymezené organizačním řádem, musí být 

zajišťovány výhradně prostřednictvím vlastních zaměstnanců. Výklad, který použila KS by znamenal, 

že prostřednictvím externího dodavatele nemohou být zajištěny žádné činnosti, které VZP vykonává, 

aby zajistila účel, ke kterému je zřízena, ale i vlastní běžný provoz. Při použití této interpretace by 

porušením organizačního řádu byla široká škála činností, které jsou běžně, a to i řadou 

veřejnoprávních institucí či státních subjektů, zajišťovány prostřednictvím dodavatelů, počínaje 

úklidem, službami v oblasti ICT, právním zastoupením ve sporu atd. Takový výklad však nemá právní 

ani věcné opodstatnění. 

Vypořádání námitky: ZAMÍTÁ SE 

Odůvodnění: 

KS nepovažuje informace a argumenty sdělené VZP ČR v námitce za dostatečné k tomu, aby KS 

mohla znovu zvážit a případně změnit svůj závěr k uvedené problematice. KS nemůže přijmout 

tvrzení, že návrh komunikační strategie, která byla pravidelně dodávána VZP ČR ze strany externího 

subjektu (MEDEA), byl skutečně dlouhodobým a koncepčním dokumentem se zásadní hodnotou pro 

VZP ČR.  
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Námitka č. 6 

Závěr 1.1.4/1 
Str. 17 - 18 

 

Text protokolu: 

 

 KS konstatuje, že samotné mediální výstupy měla VZP k dispozici též od jiného dodavatele, než byla 

MEDEA – a to od společnosti Newton Media. Ve světle výše uvedené skutečnosti a po prostudování 

předložených podkladů KS shledává jako dílčí a jedinou přidanou hodnotu v činnosti MEDEA ve 

zpracování mediální analýzy VZP a analýzy výstupů z médií, jež je tvořena součtem všech 

mediálních aktivit a jejich základním grafickým zobrazením. Obdobné kontrolní zjištění učinila KS také 

u analýzy komunikace VZP s médii a mediální komunikace dle témat, které MEDEA dle smlouvy 

zpracovávala.  

Z předložených výstupů MEDEA v oblasti mediálních analýz, zejména z pohledu přidané hodnoty a 

přínosu pro VZP, KS dospěla k závěru, že navázání a uskutečňování spolupráce VZP s MEDEA v 

dané oblasti nebylo v rovnováze s vynaloženými veřejnými prostředky ze strany VZP. Daný postup 

VZP tak nese znaky neefektivního a nehospodárného nakládání s veřejnými prostředky, což je v 

rozporu s § 4 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. 

Text námitky:  

VZP se s výše uvedeným závěrem nemůže v žádném případě ztotožnit. Kontrolní skupina k němu 

došla zřejmě v důsledku nepochopení rozdílů činností obou zmíněných agentur, kdy obě agentury 

operují s termínem „monitoring“, který má ovšem v obou agenturách odlišný význam. Slovník 

synonym nabízí dva výklady slova monitorovat: sledovat, kontrolovat2. Z pohledu společnosti 

NEWTON Media jde spíše o nečinné „sledování“, z pohledu společnosti MEDEA o „kontrolu“.  

Agentura NEWTON Media poskytuje VZP na základě uzavřené smlouvy z roku 2011 a jejích dodatků 

1-7 uzavřených v letech 2002, 2007, 2007, 2011, 2013, 2018 a 2018, které jsou Přílohou č. 4 pouze 

vstup do své databáze nakoupených článků. Ve specifikaci plnění v článku II, odst. 2 této smlouvy, je 

VZP poskytováno:  

a) zálohování elektronické podoby výsledků monitoru  

b) uchovávání originálů podkladů  

c) technické zajištění předávání výsledků MONITORU  

 

Body a) a b) zjednodušeně řečeno ukládají společnosti NEWTON Media povinnost archivovat články 

týkající se VZP, bod c) pak ukládá společnosti NEWTON Media povinnost zajistit vstup do dané 

databáze, a to na základě jména a hesla. Laicky řečeno – NEWTON Media zajišťuje nákup médií pro 

VZP, v rozsahu uvedeném v Příloze č. 1 dotčené smlouvy, ovšem dále je jinak nezpracovává, pouze 

je nakoupí a disponuje jimi. Na základě smlouvy pak poskytuje VZP vstup do této své databáze 
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nakoupených článků k dalšímu využití pro VZP. Není v silách žádné společnosti, natožpak velikosti 

VZP každodenní zajištění nákupu veškerých celoplošných i regionálních titulů, lifestylů, nebo 

každodenní a celodenní sledování veškerých televizních a rozhlasových pořadů, což by vyžadovalo 

i  značné finanční náklady.  

Naproti tomu agentura MEDEA veškeré vydané články týkající se VZP, na základě stanovených 

klíčových slov dále analyzuje a kontroluje. Tato práce již zahrnuje činnost více lidí, kteří musejí projít 

nejen články z databáze, ale i z dalších zdrojů (vyhledávače, webové stránky médií), zařadit podle 

klíčových slov do monitoringu tisku a následně analyzovat. To vše lze dělat pouze za situace, kdy 

jsou všechny články pročteny, porovnány, a to i s články se shodným tématem z předchozího období 

zejména u zásadních témat, pro které je třeba nastavit vhodnou komunikační strategii (ad hoc 

k  danému tématu, signalizuje-li gradace tématu potřebu příslušné reakce nebo jako avízo potenciálu 

pro posílení pozitivní prezentace VZP apod.). Na takové aktivitě se ze strany MEDEA pro VZP 

podíleli vždy alespoň 3 pracovníci. Monitoring probíhal na denní a měsíční bázi. Měsíční monitoring 

pak probíhal obdobně. Nutností bylo opětovné přečtení článků od začátku měsíce s cílem případného 

doplnění dalších článků (některé články se v monitorovacím softwaru objevují se zpožděním) a tedy 

zajištění úplnosti zdrojových článků a následně označení tonality a vyznění článků. Součástí 

měsíčního monitoringu pak bylo i vytváření statistik (přehled nejčastějších témat apod.).  

Dalším přínosem spolupráce s agenturou MEDEA byla služba pracovně nazvaná „hot line“, která 

umožňovala VZP kdykoli a kdekoli požádat agenturu ať už formou SMS, nebo na základě telefonátu 

a  vyhledání konkrétních článků, citací, nebo videí z předchozích období, tedy z archivu. Taková 

práce opět obnáší jistou časovou náročnost, ovšem pro VZP byla mnohdy značně přínosná. Není v 

silách žádného pracovníka VZP, bez příslušného software, vyhledat článek pouze podle klíčového 

slova, jména, nebo názvu instituce a mnohdy nekonkretizovaného časového období (zpětně je v 

mnoha případech obtížné určit dobu, ve kterém bylo požadované téma medializováno či vydán 

konkrétní článek). Z výše uvedeného vyplývá jasný rozdíl v předmětu činnosti obou dodavatelů a 

přínosy spolupráce s dodavatelem MEDEA. VZP se tedy v žádném případě nemůže ztotožnit s 

tvrzením, že : “…dílčí a jedinou přidanou hodnotu v činnosti MEDEA ve zpracování mediální analýzy 

VZP a analýzy výstupů z médií, jež je tvořena součtem všech mediálních aktivit a jejich základním 

grafickým zobrazením.“. Ze závěrů Kontrolní skupiny vyplývá nepochopení činnosti PR agentury, 

neznalost práce jejích zaměstnanců a nepochopení objemu práce, kterou provádějí. Za zmíněným 

„základním grafickým zobrazením“, stojí mnoha hodinová práce, nutnost pročtení všech vydaných 

článků, sledování veškerých televizních pořadů a zpravodajství a poslouchání rozhlasových pořadů 

a  zpravodajství. Bez toho nelze vytvořit požadované analýzy. Pro pracovníka v PR jsou tato 

„základní  grafická zobrazení“ dostatečně vypovídající, a to jak pro zhodnocení předchozího období, 

tak i pro správné zacílení PR aktivit v následujícím období.  

Konstatování, uvedené KS v závěru 1.1.4/1, že: „…navázání a uskutečňování spolupráce VZP 

s  MEDEA v dané oblasti nebylo v rovnováze s vynaloženými veřejnými prostředky ze strany VZP. 

Daný postup VZP tak nese znaky neefektivního a nehospodárného nakládání s veřejnými prostředky, 

což je v rozporu s § 4 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole“ nevychází z rozsahu 

činností vykonávaných dodavatelem pro VZP ČR. VZP zdůrazňuje, že pro dobré odvádění práce v 
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PR, je nutné mít k dispozici veškeré možné přístupy do databází, tyto databáze a v nich obsažené 

články, texty mít dobře zanalyzované a moci z těchto analýz vyvozovat závěry a přizpůsobovat jim 

svou další činnost. Oblast PR bez podobných plnění není schopna správně fungovat a zajišťovat 

svou hlavní náplň práce = co možná v nejvyšší míře snižovat reputační riziko a budovat a rozvíjet 

dobré jméno své společnosti. Přesvědčivým důkazem, že VZP postupovala v souladu se ZoFK je 

celkový mediální obraz VZP ČR, který se pozitivně promítl v zastavení odchodu pojištěnců a 

schopnost přiměřeně čelit tlakům mediálně utvářeného veřejného mínění. 

Vypořádání námitky: ZAMÍTÁ SE 

Odůvodnění: 

VZP ČR ve své námitce vyzdvihuje činnost provádění analýz ze strany společnosti MEDEA. KS 

se  ve  své kontrolní činnosti zaměřila na předložené podklady od VZP ČR (výstupy od externího 

dodavatele MEDEA) a jak již uvedla na jiném místě Protokolu, KS konstatuje, že výstupy externího 

partnera nevykazují znaky skutečné a pro VZP ČR přínosné odborné analýzy, jedná se primárně 

o  základní statistické přehledy.  
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Námitka č. 7 

Závěr 1.1.5/1 
str. 18 

Text protokolu:  

KS konstatuje, že v rozporu s deklarovaným plněním MEDEA (pravidelné čtvrtletní reporty), 

nebylo KS ze strany VZP doloženo zpracovávání a zasílání zápisů z téměř 95 % uskutečněných 

schůzek a porad. Není tak zřejmé, čeho se uskutečněné schůzky týkaly, respektive co bylo jejich 

důvodem a jaké obsahovaly výstupy. Tato skutečnost znemožnila KS zhodnotit účelnost 

jednotlivých setkání.   

Text námitky:  

VZP ČR konstatuje, že povinnost zpracovávat zápisy z jednání v oblasti komunikace (zejména 

pak s  ohledem na důvěrný charakter jednání) nevyplývá z žádného právního předpisu. 

Zpracovávání  a zasílání zápisů nebylo mezi VZP ČR  a MEDEA KULTUR ani smluvně 

ujednáno. VZP dále shledává závěr 1.1.5/1 jako nedůvodný. VZP ČR konstatuje, že kontrolní 

skupině nepřísluší hodnotit proběhlá jednání a schůzky. 

Vypořádání námitky: ZAMÍTÁ SE 

Odůvodnění: 

KS při ověřování plnění smlouvy vycházela ve svém kontrolním zjištění z předložených podkladů -
  pravidelné měsíční reporty, ve  kterých je závazek společnosti MEDEA explicitně uveden.  
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Námitka č. 8 

1.1.6. podklady pro podporu VZP z oblasti marketingu a komunikace               

str. 18-19 

Text protokolu:  

1Q/2016 - V rámci 1 kvartálu 2016 bylo předloženo 6 zpracovaných témat v rozsahu 6 stran 

Název pro novou 
komunikační 
platformu 

MEDEA uvádí, že VZP zajistila Focus Group pro výběr možných 
názvů pro novou komunikační platformu pro pojištěnce v rámci 
VZP pointu MEDEA měla dle požadavků VZP provést průzkum u 
30 osob ve věku 25 - 50 let. S těmito respondenty byly 
uskutečněny 2 skupinové diskuze. 

Příprava testovacích 
otázek MEDEA připravila VZP soubor testovacích otázek zjišťujících 

možnou prostupnost na novou komunikační platformu pro 
pojištěnce VZP přes klub pevného zdraví (příloha č. 7). Jedná se 
o 9 otázek, např. - Co nejčastěji na webu hledáte? Vyhovovala 
by vám jiná barevnost, jaká? Navrhli byste nějaké změny ke 
snazší orientaci, jaké? Kde byste hledali informace o výhodách a 
příspěvcích? 

Příspěvek na dentální 
hygienu MEDEA připravila VZP argumentaci a přehled možných 

komunikačních rizik v případě předčasného ukončení příspěvku 
na dentální hygienu pro klienty VZP V případě nezrušení 
příspěvku by měla VZP vyzdvihnout úspěch programu, 
prozíravost, jak lidé pečují o své zdraví, informovat, že proto je 
příspěvek pro tuto chvíli ukončen. MEDEA také uvádí s tímto 
spojená rizika. 

Minianalýza témat na 
Facebooku 

MEDEA připravila seznam témat pro komunikaci na FB profilu 
VZP - Ke Klubu pevného zdraví. MEDEA navrhovala, pokud 
dojdou nápady, může VZP uvádět odkazy na nějaké zajímavé 
články, které se týkají lékařství a příbuzných zaměření. 

2Q/2016 - V rámci 2 kvartálu byla předložena 2 témata v rozsahu 2 stran a 7 stran Power 
pointových obrázků 

Výročí vzniku VZP MEDEA připravila klientovi přehled 
návrhů akcí vhodných pro upozornění 
na 25. výročí vzniku VZP 

Focus Group - video 
pro personální 
oddělení 

MEDEA zajistila testování nového videa 
pro personální oddělení pomocí oslovení 
respondentů a následného hodnocení 
jejich odpovědí ve formě písemné zprávy. 
Sběr dat proběhl prostřednictvím 
internetového dotazníku 15. 4. - 20. 4. 
2016. 
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3Q/2016 
 

bez předloženého plnění 

4Q/2016 - V rámci 4 kvartálu bylo předloženo pouze jedno téma v rozsahu 1 strany 

návrh dopisu pro 
pojištěnce/samoplátce 

Vytvoření informačního dopisu pro pojištěnce s informací, že 
pojistné se má hradit nově na účet vedený u ČNB. Text uvádí 
pouze základní informace.  

Po seznámení se s předloženými podklady, jak jsou uvedeny v tabulce výše, KS konstatuje, že 

předložený objem činností (pravidelné podklady pro podporu VZP) neodpovídá průměrnému počtu 

vyúčtovaných hodin za čtvrtletí, tedy 564,2 hod., činnost MEDEA za 3. čtvrtletí roku2016 navíc nebyla 

vůbec evidována. Dle kontrolního zjištění KS naúčtované hodinové plnění neodpovídá reálně 

vykonané činnosti a s ní související dokumentaci předložené KS ke kontrole. 

Text námitky:  

VZP shledává několik rozporů v Kontrolní skupinou uvedené tabulce.  

1) KS uvádí, že: „V rámci 1 kvartálu 2016 bylo předloženo 6 zpracovaných témat v rozsahu 6 stran“. 

Dále jsou však rozebrána pouze 4 plnění za 1. kvartál roku 2016. VZP předkládá v Příloze č. 3 plnění 

za 1. kvartál roku 2016 z oblasti „Pravidelné podklady pro podporu VZP z oblasti marketingu 

a  komunikace“ ze kterého vyplývá, že VZP bylo předloženo a tedy prokazatelně realizováno plnění 

v  rozsahu 6 stran + 10 stran Power Pointové prezentace. Kontrolní skupina si je však nevyžádala 

a  to ani dodatečně.  

Na základě výše uvedeného se VZP nemůže v žádném případě ztotožnit s uvedenou tabulkou. Dále 

pak VZP shledává za podstatné upozornit, že se s Kontrolní skupinou naprosto rozchází v názoru, že 

je možné reálně vykonanou činnost hodnotit podle počtu stran výstupu doloženého plnění, když tento 

tvoří pouze stručné shrnutí výsledku provedené činnosti. Pro příklad VZP uvádí, že Focus group 

jakožto kvalitativní výzkumná metoda spočívá v moderované diskuzi, která má za cíl prozkoumat 

postoje, názory a mínění veřejnosti v souvislosti s činností společnosti a jejími produkty. Provádí se 

většinou na počtu 8-15 lidí ve skupině a je nutné důkladně sezení připravit.  

Fáze Focus group:  

1. sepsání scénáře pro focus group – co je cílem, na co se ptát, pochopení produktu. Je-li využívána 

externí agentura, je nutné na sepsání scénáře spolupracovat a zasvětit její zástupce do problematiky. 

Scénáři tedy předcházejí i jednání.  

2. definice účastníků – s kým je potřeba hovořit  

3. zajištění účastníků – pro jednu skupinu je třeba sehnat 8-15 osob, které jsou předem jasně 

specifikovány – věk, pohlaví, zaměstnání, vzdělání a podobně.  

4. příprava prostředí pro samotný rozhovor  

5. zajištění a příprava potřebné techniky – mobilní telefony, tablety, PC, testovací prostředí, demo 

verze, vizuály, grafické návrhy atp.  
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6. přepis diskuze – diskuze jsou nahrávány. Z důvodu ochrany osobních údajů je pro další 

zpracovávání výsledků focus group diskuze přepisována  

7. analýza výsledků – závěry diskuze je třeba zanalyzovat a zhodnotit tak, aby byl zřejmý její závěr  

 

Samotná focus group tedy není pouze o 1 – 3 hodinovém rozhovoru s účastníky (ve dvou skupinách), 

kterými museli být výhradně pojištěnci VZP. V první fázi projektu bylo tedy nutné zajistit 30 osob 

požadovaného věku a pohlaví, pojištěnců VZP a dohodnout s nimi vhodný termín pro realizaci Focus 

group. V průběhu oslovování a domlouvání vhodného termínu docházelo ke změnám, kdy bylo opět 

nutné všechny potřebné náležitosti znovu vyjednat. Agentura zajistila místo realizace Focus group 

a  jednotliví zapojení pracovníci se aktivně podíleli na jejím průběhu. Bylo nutné řídit skupinovou 

dynamiku rozhovorů, moderovat průběh Focus group. Stejný průběh byl realizován v rámci obou 

Focus group, aby bylo možné dosáhnout identických podmínek. Nashromážděné informace 

a  poznatky z obou skupinových rozhovorů byly analyzovány a shrnuty do závěrečné zprávy. 

Na  společné koordinační schůzce zástupci agentury s klientem do hloubky probírali samotný průběh 

obou Focus group, jejich výsledky a další poznatky z testování. Hodnocení reálně vykonané činnosti 

tak v tomto případě nelze v žádném případě hodnotit pouze podle počtu stran závěrečné zprávy.  

 

Podobný příklad může VZP uvést na uváděných testovacích otázkách: Před realizací požadavku byl 

proveden brainstorming, kterého se účastnilo dalších cca 10 osob. Těmto osobám bylo nutné 

představit problematiku a seznámit je s cílem setkání. Brainstorming bylo nutné moderovat tak, aby 

jeho účastníci přicházeli s novými podněty s cílem vygenerovat co nejvíce nápadů na dané téma. 

Dále bylo nutné zaznamenávat veškeré nápady, a následně z nich vybrat ty relevantní. Na společné 

koordinační schůzce zástupci agentury s klientem probírali samotný průběh brainstormingu, jeho 

výsledky, nejlepší nápady a další poznatky z této skupinové kreativní techniky.  

Řešení situaci předčasného vyčerpání rozpočtových zdrojů na příspěvek z fondu prevence. Bylo tedy 

nutné nastavit komunikační strategii.  

 

Možná řešení sebou nesla značná rizika, a proto bylo přistoupeno ke konzultacím, ze strany PR 

agentury, jednak s ohledem na volbu jednoho z řešení a následně, jakým způsobem situaci 

komunikovat vůči klientům a tedy potažmo i vůči médiím. Tento problém byl řešen od února do 

března, probíhala osobní jednání i telefonické konzultace. Zástupce dodavatele provedl rešerši 

tématu „Příspěvek na dentální hygienu“ v rámci monitorovacího softwaru. Zaměřil se na obdobné 

situace v  minulosti, jejich řešení a zpětnou vazbu dotčených osob. Mediální výstupy detailně prošel a 

poskytl VZP informace v souvislosti s tímto tématem. Na základě poznatků připravil dva scénáře 

možného vývoje a jeho řešení společně s riziky. Dodavatel provedl rovněž rešerši komunikace 

dotčených institucí/zařízení. Příklady komunikace jednotlivých zařízení předložila VZP v dokumentu. 

Závěry dodavatel projednal na schůzce s pracovníky VZP a současně byl nastaven optimální postup, 

který zamezil negativní publicitě.  
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V případě minialýzy témat na Facebooku bylo potřeba po cca ročním fungování profilu VZP 

na  Facebooku zvážit komunikovaná témata a přístup ke komunikaci na této platformě. V roce 2016 

byl řešen rozvoj nové komunikační platformy Moje VZP a možné propojení s Klubem, pevného 

zdraví, současně byla řešena krize ohledně příspěvku na dentální hygienu. Chtěli jsme proto vědět, 

zda PR agentura shledává v tuto chvíli jako vhodné komunikovat Klub pevného zdraví obecně nebo 

držet striktně profil KPZ a VZP odděleně. Je možné, že pro laické oko, není v této analýze odpověď 

jasně uvedena, pro potřeby OKO byla ale dostačující. Byla realizovaná rešerše konkurence, 

brainstorming. PR agentura tedy dodala materiál, díky kterému mohla VZP i na dalších platformách 

nadále budovat své dobré jméno a nelze pouze z něj usoudit, jak dlouho mohlo agentuře trvat jej 

zpracovat.  

2) KS dále v tabulce uvádí, že: „V rámci 2 kvartálu byla předložena 2 témata v rozsahu 2 stran a 7 

stran Power pointových obrázků“. VZP deklaruje, že veškerá plnění za 2. kvartál roku 2016 byla 

prokazatelně realizována, výstupy z této činnosti byly v rozsahu 4 stran + 9 stran obsahujících Power 

Pointovou prezentaci o celkovém rozsahu 18 slidů + 2 strany obsahující 15 stránek dotazníku pro 

Video nábor. Tuto skutečnost VZP předkládá v Příloze č. 3.  

 

Obdobně jako u plnění 1. kvartálu roku 2016 se VZP nemůže v žádném případě ztotožnit s uvedenou 

tabulkou. Dále pak znovu VZP uvádí, že se s Kontrolní skupinou naprosto rozchází v názoru, že je 

možné reálně vykonanou činnost hodnotit podle počtu stran doloženého výstupu plnění, když tento 

tvoří pouze stručné shrnutí výsledku provedené činnosti. Pro příklad znovu VZP odkazuje na popis 

Focus group. Například u návrhu akcí k 25. výročí vzniku VZP agentura provedla brainstorming, 

kterého se účastnilo dalších 10 osob, rešerši komunikace výročí jiných subjektů, pro inspiraci k rozvoji 

dalších možných směrů uchopení tohoto tématu. Dále rozpracovala celou komunikaci.  

 

V případě video náboru zástupce agentury na základě požadavku připravil první draft otázek 

dotazníku, rešerši již realizovaných dotazníků jiných institucí zkoumajících vnímání videí. Proběhl 

zkušební test dotazníků. Zástupce agentury výsledky dotazníku analyzoval a klientovi shrnul 

do  hlavních závěrů. Připravil prezentaci, ve které všechny skutečnosti názorně postihnul.  

 

3) KS dále v tabulce uvádí: „3Q/2016, bez předloženého plnění“. Plnění bylo prokazatelně 

realizováno, výstupem tohoto plnění je dokument v rozsahu 22 stran + 7 stránková Power Pointová 

prezentace. Tento výstup nebyl vložen do složky za 3. Q 2016 předané KS a KS si ani dodatečně 

doklady k 3. Q 2016 nevyžádala, jak to činila v případě jiných kontrolovaných položek v případě 

nejasností. VZP dokládá dokument k plnění za 3. Q 2016 dodatečně v rámci námitek. Dokument je 

součástí přílohy č. 3.  

 

Na základě výše uvedeného VZP odmítá tvrzení Kontrolní skupiny, že „činnost MEDEA za 3. čtvrtletí 

roku 2016 navíc nebyla vůbec evidována“. VZP odmítá vyvozované závěry a domněnky Kontrolní 

skupiny ohledně srovnávání předloženého objemu plnění a průměrného počtu vyúčtovaných hodin, 
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a  to pouze v závislosti na počtu stran předloženého plnění, zejména pak, pokud sama Kontrolní 

skupina nevzala vůbec v potaz plnění ke 3. kvartálu roku 2016.  

4) Nakonec KS v uvedené tabulce uvádí, že: „V rámci 4 kvartálu bylo předloženo pouze jedno téma 

v  rozsahu 1 strany“. S tímto tvrzením se VZP nemůže v žádném případě ztotožnit. Plnění bylo 

prokazatelně realizováno a jeho výstupem byl dokument v rozsahu 7 stran. Tento výstup nebyl vložen 

do složky za 4. Q 2016 předané KS a KS si ani dodatečně doklady k 4. Q 2016 nevyžádala, jak to 

činila v případě jiných kontrolovaných položek v případě nejasností. VZP dokládá dokument k plnění 

za 4. Q 2016 dodatečně v rámci námitek. Dokument je součástí přílohy č. 3.  

 

Plnění za 4. Q 2016 se vztahovalo k tématu převedení účtů VZP dle legislativní změny k ČNB. Byl 

realizován rozsáhlý monitoring, jak tato problematika byla uchopena ze strany jiných institucí. 

Součástí monitoringu byla také analýza publikovaných článků a pročtení diskusí a komentářů, které 

se k nim vztahovaly. Rovněž byl proveden rozsáhlý monitoring sociálních sítí, kde předmětem zájmu 

byly také komentáře k publikovaným článkům. Pro každé sdělení byly agenturou předloženy 3 

varianty tohoto sdělení, ze kterých byly vybrány finální. Jednalo se o dlouhodobou komplexní 

komunikaci s cílem navést klienty k co nejrychlejšímu a bezproblémovému přechodu tak, aby VZP 

řádně zajistila legislativní změnu při eliminaci nákladů, které byly změnou vyvolány a s co nejvyšším 

komfortem pro plátce pojistného; z pohledu PR šlo tedy o minimalizaci reputačního rizika.  

 

Kontrolní skupina dále v textu na straně 19 uvádí, že: „Po seznámení se s předloženými podklady jak 

jsou uvedeny v tabulce výše, KS konstatuje, že předložený objem činností (pravidelné podklady 

pro  podporu VZP) neodpovídá průměrnému počtu vyúčtovaných hodin za čtvrtletí, tedy 564,2 hod., 

činnost MEDEA za 3. čtvrtletí roku 2016 navíc nebyla vůbec evidována. Dle kontrolního zjištění KS 

naúčtované hodinové plnění neodpovídá reálně vykonané činnosti a s ní související dokumentaci 

předložené KS ke kontrole.“ VZP na tomto místě důrazně odmítá výše uvedenou textaci a vyvozování 

závěrů Kontrolní skupiny pouze na základě vybraných témat a textů. Plnění bylo v roce 2016 

prokazatelně realizováno a dodavatelem byly doloženy výstupy v rozsahu 48 stran formátu A4, 31 

Power Pointových slidů a 2 strany obsahující 15 stran dotazníku k video nábor, jak je uvedeno i výše. 

Byť VZP nedoložila výstupy o poskytnutém plnění za 3. Q 2016 a částečně za 4. Q 2016 při 

provádění kontroly na místě, tyto doklady v době kontroly existovaly, jak je VZP dokládá dodatečně v 

příloze námitek. S ohledem na velké množství dokladů předávaných KS (dokonce opakovaně – 

nejdřív v  průběhu šetření, následně ke kontrole), došlo k pochybení při shromažďování dokladů 

předávaných pro účely kontroly.  

VZP odmítá text Kontrolní skupiny: Dle kontrolního zjištění KS naúčtované hodinové plnění 

neodpovídá reálně vykonané činnosti a s ní související dokumentaci předložené KS ke kontrole“. 

Na  základě výše uvedených argumentů týkajících se pracnosti a objemu činnosti agentury nelze 

vyvozovat závěry o reálně vykonané činnosti pouze na počtu stran předloženého plnění. Kontrolní 

skupina byla na konzultacích upozorněna, že předložená plnění jsou finální verzí materiálů a činností, 

kterým předcházejí mnohahodinová jednání a přípravy. K hodnocení vyúčtovaných hodin a reálně 

vykonané činnosti, jak je provedla KS, VZP opakovaně vznáší námitku a zásadní nesouhlas s tím, že 
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KS poměřuje rozsah vyúčtovaných hodin pouze počtem stran předaných dokumentů (jako objemem 

vykonané činnosti). Pokud by byl takový přístup uplatňován obecně, pak co rozsahu počtu stran by 

jednou z nejméně časově náročných činností byla činnost výzkumná (vynálezecká), pokud je jejím 

výstupem patent. Patent lze totiž popsat i velmi stručně a formulář přihlášky může mít minimální 

rozsah. Tento příměr VZP uvádí pro ozřejmění, že lidskou činnost, resp. počet hodin věnovaný 

činnosti, nelze hodnotit pouze počtem slov, či stran, na kterých je shrnut „pouze“ stručný výstup lidské 

činnosti, jímž nelze poměřovat ani počet hodin věnovaný činnosti shrnuté ve výstupu, ani skutečný 

dopad - výsledek této činnosti. VZP nechce srovnávat náročnost činnosti PR agentur s 

vynálezectvím, nicméně pro KS provedené závěry hodnotící vyúčtované hodiny ve vazbě na 

dokumentaci je toto srovnání případné. 

Vypořádání námitky: ČÁSTEČNĚ SE VYHOVUJE 

Odůvodnění: 

KS vyhovuje námitce v té části, kde VZP ČR uvádí, že externí dodavatel zpracoval v 1Q/2016 kromě 

v Protokolu uvedených 6 stran informací pro VZP taktéž 10 stran Power Pointové prezentace.  

V tomto duchu bude doplněno znění Protokolu. 

 

Pokud jde o další kontrolní zjištění a závěry KS, tyto KS potvrzuje. 
 

Nové znění dané části protokolu (po částečném vyhovění námitce): 

„1Q/2016 - V rámci 1 kvartálu 2016 bylo předloženo 6 zpracovaných témat v rozsahu 6 stran a taktéž 

10 stran Power Pointové prezentace.“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Č.j. MZDR 54075/2018/DZP  KONTROLA č. 9/2018 na VZP 
 

38 
 

Námitka č. 9 

1.1.6. podklady pro podporu VZP z oblasti marketingu a komunikace 
 str. 19-20 

Text protokolu:  

KS dospěla k závěru, že s ohledem na skutečnosti uvedené v jejím kontrolním zjištění výše došlo 

k  nehospodárnému a neúčelnému jednání VZP, když veškeré předložené podklady ve svém součtu 

obsahovaly šest stran ve formátu A4 a neobsahovaly reálně přínosné a pro VZP zásadní výstupy, 

které by odpovídaly čtvrtletnímu výkazu činnosti MEDEA v rozsahu převyšujícím 500 hodin.  

Ve světle výše uvedeného proto KS považuje vykázaný rozsah činnosti za neadekvátní ve vztahu 

k  fakturovaným výkonům a domnívá se, že není možno vyloučit pravděpodobné porušení povinnosti 

VZP při správě cizího majetku dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.  

KS v zákonném rámci uskutečňované kontroly nedisponovala dalšími nástroji, pravomocemi 

a  kompetencemi k provedení podrobnějšího a konkrétního důkazního řízení k dané záležitosti, což 

přísluší jiným kompetentním státním orgánům.“ 

Text námitky:  

Závěr není založen na skutečném stavu věci a vychází z nesprávného či neúplného posouzení.  

Závěr je formulován na základě zjištění popsaných v části 1.1.6. Pravidelné podklady pro podporu 

VZP z oblasti marketingu a komunikace, proto VZP odkazuje v celém rozsahu na skutečnosti 

uvedené v námitce č. 8, neboť námitky č. 8 a č. 9 se vztahují ke shodné části Protokolu a takto je 

třeba je i dále posuzovat.  

VZP má za to, že v námitce č. 8 jednoznačně doložila dodavatelem poskytnuté plnění, které odpovídá 

vyúčtovaným hodinám. Tato prokazatelně realizovaná plnění pro VZP představovala reálné a 

přínosné výstupy, které zásadním způsobem pomohly VZP držet v co možná nejvyšší možné míře 

pozitivní obraz v mediích a pozitivně tak ovlivňovat i její dobré jméno. Tento vývoj lze prokazatelně 

dovodit z  materiálů uvedených v příloze č. 4 námitek (dále VZP odkazuje na Přílohu č. 3 –viz 

námitka č. 8, která dokládá jednotlivá v námitce rozvedená plnění dodavatele).  

Veškerá činnost agentury v oblasti přípravy materiálů pro VZP ve svém konečném důsledku vedla 

ke  zvýšení a zlepšení publicity VZP v médiích.  

KS Závěru 1.1.6/1 učinila na základě „srovnání“ počtu stran předaného textu a bez uvedení 

jakéhokoliv odůvodnění, z nějž by byla zřejmá úvaha KS uzavírá, že: „považuje vykázaný rozsah 

činnosti za  neadekvátní ve vztahu k fakturovaným výkonům a domnívá se, že není možno vyloučit 

pravděpodobné porušení povinnosti VZP při správě cizího majetku dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní 

zákoník.“ Dále KS uvádí, že: „nedisponovala dalšími nástroji, pravomocemi a kompetencemi 

k  provedení podrobnějšího a konkrétního důkazního řízení…“. K takovému způsobu srovnání, které 

VZP jako neadekvátní a nesprávné odmítá, odkazuje dále na své vyjádření obsažené v námitce č. 8.  
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VZP zdůrazňuje, že KS nevyužila své pravomoci, který jí plynou ze zákona č. 255/2012 Sb., o 

kontrole, když nepožadovala doložení dalších údajů a informací. Z Protokolu ani není zřejmé, jakou 

úvahou byla KS vedena při konstatování „neadekvátního rozsahu vykázaných činností“, když nadto s 

tímto konstatováním spojuje tak závažné podezření. 

Jak VZP uvádí již v námitce č. 8, jednotlivá plnění poskytnutá dodavatelem byla doložena. Pokud má 

KS pochybnosti o odpovídajícím rozsahu vyúčtovaných hodin ve vztahu k poskytnutému plnění, 

mohla si vyžádat doplňující vyjádření, obdobně jako je VZP podává k námitce č. 8.  

Jako zásadní důkaz pro podporu argumentu efektivního vynakládání prostředků v oblasti PR uvádí 

VZP, že dle AVE (Advertising Value Equivalent) byla hodnota publicity VZP v roce 2016 164,4 mil. 

korun. AVE je nejpoužívanějším nástrojem k měření dopadu médií a inzerce, díky kterému lze zjistit, 

zda PR aktivity dané společnosti vedly k zisku větší publicity. Zjednodušeně řečeno se jedná 

o  přepočet publicity na cenu srovnatelného inzertního prostoru. Pro výpočet jsou důležité 3 

proměnné. První z nich je rozměr/velikost umístěné inzerce, druhým je celková velikost článku a 

posledním je cena inzerce v daném médiu. PR agentura nabídne článek klienta do periodika a to ho 

vydá. Dalším krokem je určení velikosti článku na stránce. V případě, že se jedná o rozhlasovou, 

nebo televizní reportáž, zjišťuje se délka stopáže příspěvku a dále se postupuje stejně, jako v případě 

tištěných médií. Zjistí se cena inzerce v daném pořadu a čase a sledovanost pořadu. Cena za inzerci 

v daném periodiku se následně vydělí velikostí článku. Tato metoda je hojně využívána i v zahraničí.  

Celkem bylo v roce 2016 zveřejněno o VZP 7 298 článků. Konkurenční pojišťovny OZP, ČPZP a 

VoZP měly dohromady publicitu v rozsahu pouhých 3 430 článku.  

Dle hodnocení GRP (Gross Rating Point) získala VZP 3464 bodů. Naproti tomu konkurenční 

pojišťovny OZP, ČPZP a VoZP dosáhly dohromady pouze 1430 bodů.  

GRP má za cíl lépe než absolutní počty příspěvků prezentovat skutečný mediální obraz sledovaného 

subjektu tak, jak se dostává k nejširší skupině čtenářů (posluchačů, diváků) médií. Vyjadřuje míru 

zásahu příspěvku mezi čtenáři (posluchači, diváky) a vychází z „průměrného“ oslovení 

procentuálního podílu populace starší 15 let, kterou v ČR tvoří 9,0 milionu obyvatel. Tento parametr 

vychází především ze čtenosti (sledovanosti) jednotlivých médií, u tisku zároveň zohledňuje umístění 

článku v rámci titulu.  

Vysoká hodnota mediálního dopadu znamená:  

 sledovaná informace zasáhla velké množství různých čtenářů, diváků a posluchačů,  

 sledovaná informace zasáhla opakovaně skupinu čtenářů, diváků a posluchačů.  

 

VZP konstatuje, že v této době disponovala 2 zaměstnanci, kteří se věnovali oblasti PR. Bez 

poskytované služby dodavatelem, by se nepodařilo dosáhnout výše uvedených pozitivních výsledků.  

Výše uvedené parametry jednoznačně svědčí o tom, že komunikace VZP je velmi pečlivě 

analyzována a je mimořádně efektivní, na rozdíl od konkurenčních zdravotních pojišťoven.  

Na základě výše uvedených skutečností VZP konstatuje, že prokazatelně realizovaná plnění v roce 

2016 měla reálné přínosy a pro VZP. S ohledem na popis činnosti agentury detailně popsané jak 



 
 
Č.j. MZDR 54075/2018/DZP  KONTROLA č. 9/2018 na VZP 
 

40 
 

v  námitce č. 8, tak námitce č. 9 lze konstatovat, že tyto činnosti měly reálné přínosy a zásadní 

výstupy pro komunikaci VZP.  

VZP následně neshledává rozpor s rozsahem plnění, tedy kontrolní skupinou uváděnými 500 

hodinami. S ohledem na rozsah mnohahodinových osobních i telefonických jednání, rozsáhlé rešerše 

médií, mnohahodinové přípravy pro focus group a brainstormingy a jejich samotná realizace, nutnost 

detailního seznámení s problematikami, realizace analýz, rešerše webových stránek, příprava 

materiálu zohledňujícího 25 let historie VZP, je VZP přesvědčena, že plnění je plně v souladu 

s  předloženými dokumenty, kdy v rámci celého týmu bylo kumulativně. 

odpracováno průměrně cca 9 hodin denně při součtu odpracovaných hodin v roce 2016 a počtu 252 

pracovních dní v roce 2016.  

Právě vzhledem k rozsahu činnosti agentury a objemu odpracovaných hodin VZP konstatuje, že 

vykázaný rozsah činnosti je ve vztahu k fakturovaným výkonům adekvátní.  

Na základě shora uvedených skutečností je VZP přesvědčena, že cena za plnění poskytnuté 

dodavatelem byla vynaložena účelně, efektivně a hospodárně, VZP prokázala, že vyúčtované plnění 

bylo poskytnuto a hodnota publicity VZP, která je výsledkem spolupráce VZP s dodavatelem (viz 

AVE) významně přesahuje vynaložené náklady. 

Vypořádání námitky: ČÁSTEČNĚ SE VYHOVUJE 

Odůvodnění: 

KS částečně vyhovuje námitce VZP ČR tím, že KS doplní v textu Protokolu upřesněný rozsah 

předložených podkladů přijatých od VZP.  Pokud jde o meritorní kontrolní zjištění a závěr uvedený 

v Protokolu k dané otázce, KS na něm trvá. 

 

Nové znění dotčené části Protokolu (po částečném vyřízení námitek): 

 

„KS dospěla k závěru, že s ohledem na skutečnosti uvedené v jejím kontrolním zjištění výše došlo 

k  nehospodárnému a neúčelnému jednání VZP ČR. Zásadní skutečností v tomto ohledu je to, že 

veškeré podklady předložené ke kontrole - šest stran ve formátu (WORD) A4  a 10 prezentace ve 

formátu Power Point – neobsahovaly dle KS reálně přínosné informace a výstupy pro VZP ČR, které 

by odpovídaly čtvrtletnímu výkazu činnosti MEDEA v rozsahu převyšujícím 500 hodin.“  
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Námitka č. 10 

Závěr 1.1.7/1 a Závěr 1.1.7/2 
Str. 22 

Text protokolu:  

KS dospěla po prozkoumání podkladů a informací k závěru, že smluvní spolupráce mezi VZP 

a  MEDEA v oblasti tzv. „media lobbing“, byla v rámci kontrolované smlouvy uskutečňována 

netransparentním a nedoložitelným způsobem, kdy nebylo možno ověřit konkrétní podstatné plnění 

smluvní spolupráce, neboť tato činnost nebyla řádně dokumentována.  

 

ZÁVĚR 1.1.7/2  

KS dospěla při své kontrolní činnosti k závěru, že přinejmenším nezanedbatelnou část výdajů VZP 

na  aktivity „media-lobbing“ uskutečňované v rámci smluvního vztahu mezi VZP a MEDEA není 

možno považovat za oprávněný výdaj. Jak bylo uvedeno zástupci VZP, činnosti v dané oblasti mělo 

být využíváno taktéž k ovlivnění politického prostředí s cílem obhajoby zájmů VZP. KS na základě 

výše uvedeného konstatuje, že na úhradu plnění, které je v předložených podkladech VZP 

označováno jako „Media lobbing“, je možno nahlížet jako na pravděpodobné riziko porušení 

povinnosti orgánu veřejné správy při správě veřejných prostředků. KS dospěla dále k závěru, že 

zjištěné skutečnosti významnou měrou podporují předpoklad, že VZP tímto jednáním mohla 

vzniknout škoda, ve výši fakturované částky za „media-lobbing“, tedy v průměru cca 833 tis. Kč / 

čtvrtletí, což propočtem představuje za období let 2016-2018 celkovou kumulovanou částku ve výši 

zhruba 9,9 mil. Kč 

Text námitky:  

námitka č. 16 a námitka č. 3.  

VZP předkládá kontrolní skupině stručné vysvětlení základních pojmů.  

Mediální lobbing je součástí Media relations, která jsou podoborem Public relations. Media relations 

je soubor metod a postupů, jak prostřednictvím spolupráce s novináři zlepšovat reputaci určité 

organizace, jedince nebo ideje. Novináři hrají roli prostředníka, který umožňuje oslovit širší veřejnost. 

Je nutné ho velice striktně odlišit o lobbingu politického. VZP se domnívá, že z textu Závěru 1.1.7/2: 

„Jak bylo uvedeno zástupci VZP, činnosti v dané oblasti mělo být využíváno taktéž k ovlivnění 

politického prostředí s cílem obhajoby zájmů VZP.“ vyplývá, že I kontrolní skupina tyto dva pojmy 

zaměnila a na základě toho vyvodila závěry, se kterými se VZP nemůže ztotožnit.  

Media relations stojí na věcném, včasném, úplném a pravdivém poskytování informací ať už 

na  vyžádání ze strany novináře, nebo z vlastní iniciativy společnosti.  

Vhodný článek nebo tisková zpráva však mnohdy nestačí k naplnění cílů PR. Podstatné je totiž také 

umístění PR článku do médií. V tuto chvíli je rozhodná spolupráce s PR agenturou. Agentura dokáže 

lépe identifikovat cíle pro efektivní komunikaci s médii, navrhuje vhodné prostředky a plán jejich 

mouckam
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využití. Dokáže řídit kontakty s novináři i na osobní úrovni, kdy její zástupce jedná s novináři a 

vydavateli tiskovin. Základem je v tomto interpersonální charakter jednání, tedy osobní rozhovor, 

telefonáty nebo e-mailing. Tito „mediální lobbisté“ naplňují lobbing jednáním s lidmi, kteří svými 

kompetencemi mohou ovlivnit určitý vývoj nebo rozhodování o předmětu veřejného zájmu…Ulrika 

Nicklová formulovala následující doporučení pro práci lobbisty:  

• Vyplňovat informační mezery  

• Vytvořit informační náskok  

• zkrátit informační toky  

• nemlžit a „nezazdívat“  

• jednat jasně a otevřeně  

• Věcnost nade vše  

• Být pregnantní a precizní  

• Držet se stranicky politické neutrality  

• Přesvědčovat veřejně  

• sblížit správné lidi  

• Pracovat nenápadně  

• Opatrně s dárky a pozornostmi.  

 

Podstatou PR lobbingu je metoda dosahování určitých cílů prostřednictvím komunikace. Mediální 

lobbing je technikou individuálního působení, které realizuje zástupce PR agentury, a které 

společnost jako VZP není schopna sama zajistit. VZP se v žádném případě nemůže ztotožnit se 

závěry Kontrolní skupiny, že: „na úhradu plnění, které je v předložených podkladech VZP označováno 

jako „Media lobbing“, je možno nahlížet jako na pravděpodobné riziko porušení povinnosti orgánu 

veřejné správy při správě veřejných prostředků.“. Zejména VZP, jakožto veřejnoprávní subjekt, je 

nucena dbát na budování svého dobrého jména. Špatné mediální vztahy mohou snadno tento cíl 

narušit, zejména v  době, kdy je novinářská veřejnost navyklá na férové, věcné, rychlé a pravdivé 

informace a informační servis, díky kterému mohou vykonávat svou práci. Je ve vlastním zájmu VZP 

tyto vztahy prostřednictvím PR agentury udržovat.  

VZP se dále nemůže v žádném případě ztotožnit s vyčíslenou částkou domnělé škody ve výši 

„zhruba 9,9 mil. Kč“, jak uvádí kontrolní skupina v protokolu. Media lobbing je pouze částí činnosti 

Media relations, kterou společnost MEDEA VZP účtovala na základě rozpisu plnění a hodinové 

náročnosti. VZP se však více k uvedené částce nemůže vyjádřit, z předloženého protokolu totiž není 

zřejmé, na  základě jakého klíče Kontrolní skupina k této částce dospěla a Kontrolní skupina tento 

svůj závěr nijak nedoložila. 

Vypořádání námitky: ČÁSTEČNĚ SE VYHOVUJE 

Odůvodnění: 

KS nebude vyčíslovat přesnou výši škody a v tomto směru bude taktéž upraven protokol.  

mouckam
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Nové znění dotčené části protokolu (po částečném vyhovění námitce): 

ZÁVĚR 1.1.7/2  

KS dospěla při své kontrolní činnosti k závěru, že přinejmenším nezanedbatelnou část výdajů VZP 

ČR na aktivity „media-lobbing“ uskutečňované v rámci smluvního vztahu mezi VZP ČR a MEDEA 

není možno považovat za oprávněný výdaj. Jak bylo uvedeno zástupci VZP ČR, činnosti v dané 

oblasti mělo být využíváno taktéž k ovlivnění politického prostředí s cílem obhajoby zájmů VZP. KS 

na základě výše uvedeného konstatuje, že na úhradu plnění, které je v předložených podkladech 

VZP ČR označováno jako „Media lobbing“, je možno nahlížet jako na pravděpodobné riziko porušení 

povinnosti orgánu veřejné správy při správě veřejných prostředků. KS dospěla dále k závěru, že 

zjištěné skutečnosti významnou měrou podporují předpoklad, že VZP ČR tímto jednáním mohla 

vzniknout škoda.“ 
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Námitka č. 11 

Závěr 1.1.7/3 
Str. 22 

Text protokolu:  

ZÁVĚR 1.1.7/3  

KS dále doporučuje, aby orgány VZP zvážily úpravu činnosti VZP v oblasti media-lobbingu vnitřním 

předpisem, včetně závazných etických pravidel, s cílem stanovit konkrétní, transparentní 

a  nepřekročitelná pravidla a podmínky pro činnost VZP v dané oblasti, určit a limitovat oblasti 

zaměření těchto aktivit, jejich formu a též kdo by je mohl a měl uskutečňovat a za jakých podmínek 

a  v neposlední řadě nastavit podmínky pro pravidelnou a průkaznou kontrolu. 

Text námitky:  

Doporučení KS nemá z hlediska věcného ani právního opodstatnění.  

Dle názoru VZP, jak se jí jeví z obsahu Protokolu, ztotožňuje KS media- lobbing s lobbingem 

politickým. Tak tomu ale není, jak VZP vysvětluje v námitce č. 10.  

VZP má stanoveny vnitřním předpisem standardy etického chování, které dopadají na všechny 

činnosti, vč. PR, a to Směrnicí č. 1/2013, Etický kodex zaměstnanců VZP ČR, kterou dokládá jako 

Přílohu č. 5 námitek. Tato Směrnice mimo jiné stanoví:  

• V Preambuli, Článku 1: „Posláním Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (dále jen 

„VZP ČR“) je profesionálně a hospodárně zajistit správu prostředků veřejného zdravotního 

pojištění a  zaručit jejich účelné využití na straně jedné a současně maximální uspokojení potřeb 

pojištěnců na straně druhé…“.  

• V Preambuli, Článku 2: „Účelem etického kodexu je stanovit žádoucí standardy chování 

zaměstnanců VZP ČR mezi sebou navzájem, ve vztahu ke klientům a veřejnosti a v jednání 

s  orgány státní správy a samosprávy.“  

• Článku 1 odst. 1: „Zaměstnanec vykonává svou práci v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy a vnitřními předpisy VZP ČR“.  

• Článku 1, odst. 2: „Zákonnost při rozhodování a rovný přístup ke všem fyzickým a právnickým 

osobám jsou základními zásadami, které je při služebním styku povinen dodržovat každý 

zaměstnanec a vytvářet tak základ pro budování a udržení důvěry veřejnosti ve VZP ČR“.  

• Článku 2 odst. 6: „Zaměstnanec se v maximální míře snaží zabránit jakékoliv činnosti či jednání, 

jež by poškozovaly dobré jméno VZP ČR. Tato zásada se vztahuje i na záležitosti, které se přímo 

netýkají výkonu pracovní činnosti zaměstnance.“  

• Článku 3 odst. 2„Zaměstnanec činí rozhodnutí a řeší záležitosti objektivně na základě jejich 

skutkové podstaty a bez zbytečných průtahů. Při rozhodování o požadavcích nesmí zaměstnanec 
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preferovat osobní či skupinové zájmy ani být ovlivněn pozitivními či negativními vztahy 

ke  konkrétním osobám.“  

• Článek 4 odst. 2: „Pokud by byla zaměstnanci v souvislosti se zaměstnáním ve VZP ČR nabídnuta 

jakákoli výhoda nad rámec běžných společenských zvyklostí (tj. nad rámec běžného občerstvení, 

drobných reklamních předmětů a jiných drobných  

 

• pozorností zanedbatelné hodnoty), odmítne ji a o nabídnuté výhodě ihned informuje svého 

přímého nadřízeného.“  

• Článku 4 odst. 3: „Informace získané při výkonu zaměstnání je třeba pokládat za důvěrné 

a  poskytovat jim příslušnou ochranu. Zaměstnanec je nevyužívá k osobnímu prospěchu ani 

k  prospěchu jiných osob.“  

• V Doporučení KS nezohledňuje jí známou skutečnost (kterou KS uvádí např. na str. 9 Protokolu), 

že VZP ukončila smlouvu s dodavatelem MEDEA KULTUR s.r.o. ke dni 31. 12. 2018, a od 1. 1. 

2019 tak nemá zajištěn žádným externím subjektem media relations, jehož součástí je media-

lobbing.  

VZP konstatuje, že považuje ustanovení Směrnice 1/2013, Etický kodex zaměstnanců VZP ČR 

za  dostačující, a splňující požadavek plynoucí ze Závěru 1.1.7/3 Protokolu a doporučení k vydání 

zvláštního vnitřního předpisu považuje aktuálně za irelevantní. 

Vypořádání námitky: ZAMÍTÁ SE 

Odůvodnění: 

V případě daného závěru s ním souvisejícího se jedná pouze o doporučení, které není 

pro  kontrolovanou osobu závazné, ale současně, které považuje KS za účelné v protokolu 

pro  orgány VZP ČR uvést.  

 

 

 

 

 

 

 
 

mouckam

mouckam

mouckam



 
 
Č.j. MZDR 54075/2018/DZP  KONTROLA č. 9/2018 na VZP 
 

46 
 

Námitka č. 12 

1.2.2. Smlouvy VZP s LENIA z roku 2010 a 2015 
Str. 24 

Text protokolu:  

VZP nepředložila KS listinnou ani elektronickou verzi smlouvy s LENIA z roku 1993.  

Text námitky:  

VZP ČR předkládá smlouvu uzavřenou se společností LENIA spol. s.r.o, dne 6. 12. 1993, včetně 

dodatků č. 1 a 2 (viz Příloha č. 13). 

Vypořádání námitky: VYHOVUJE SE 

Odůvodnění: 

KS několikrát v průběhu kontroly neúspěšně vyzývala VZP ČR k předložení zmíněné smlouvy.  VZP 
ČR tak učinila až v rámci námitkového řízení k Protokolu z kontroly.  
 

Nové znění dotčené části protokolu (po vyhovění námitce): 

„VZP ČR předložila KS listinnou verzi smlouvy s LENIA z roku 1993.“ 
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Námitka č. 13 

1.2.2. Smlouvy VZP s LENIA z roku 2010 a 2015 
Str. 25 a 26 

Text protokolu:  

• (str. 25 Protokolu): KS se seznámila s dokumentací příslušné veřejné zakázky a konstatuje, že 

dokumentace k dané VZ neobsahuje žádný takový dokument – „certifikát“ ani žádný jiný podobný 

dokument obsahující jednoznačné a přesvědčivé argumenty legitimizující zadání VZ formou 

JŘBU. Ve světle svých zjištění KS konstatuje vysokou pravděpodobnost a riziko porušení ZVZ, 

zejména principu zákazu diskriminace a principu transparentnosti, kterého se VZP mohla 

dopustit při přípravě a uskutečňování předmětné zakázky.  

• (str. 26 Protokolu): Daný certifikát však (stejně jako v případě předchozího výběrového řízení) 

nebyl na opakovanou žádost KS předložen, není součástí dokumentace příslušné VZ a ani 

odborný útvar VZP (OB) nebyl schopen daný certifikát ve své dokumentaci z daného období 

doložit. Další kontrolní zjištění uvádí KS v následující části 1.2.3 protokolu.  

Text námitky:  

• VZP ČR předkládá v Příloze č. 14 „Mezinárodní distribuční smlouvu“ uzavřenou mezi 

společností Hirsch Electronics Corporation a Lenia Co. Ltd.  

• VZP ČR dále předkládá potvrzující dopisy, které dokládají, že:  

• původní společnost Hirsch je 100% dceřinou společností společnosti IDENTIV  

• společnost LENIA spol. s r. o. je oprávněna na území ČR prodávat a poskytovat servis a 

podporu v souvislosti s výrobky IDENTIV/ Hirsch  

• společnost LENIA spol. s r. o. je jediným certifikovaným dealerem produktů IDENTIV/Hirsch 

v  České republice.  

Vypořádání námitky: ZAMÍTÁ SE 

Odůvodnění: 

Žádný certifikát, který by jednoznačně vyloučil existenci konkurenčních distributorů pro dodávku 

uvedeného plnění, nebyl doložen. Předložená distribuční smlouva, viz výňatek níže, neznemožňovala 

dodavatelům působícím mimo ČR, např. v rámci EU, ucházet se o poskytování předmětného plnění. 

Uvedené konstatování je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

který zakazuje ve svém § 6 odst. 3 písm. a) omezovat účast uchazečů (dodavatelů) na území EU.  
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Námitka č. 14 

Závěr 1.2.3/1 
Str. 28 

Text protokolu:  

Dle vyhodnocení KS, argumentace VZP založená na „jedinečnosti technologie HIRSCH“ sloužící 

jako hlavní důvod použití zadávacího řízení ve formě JŘBU, nebyla ze strany VZP řádně 

doložena přesvědčivým dokumentem ze zadávací dokumentace k předmětným VZ (např. 

certifikát, pověření o výhradním zastoupení apod.), který by opravňoval v souladu se ZVZ použití 

JŘBU u VZ v roce 2010 a v 2014.  

Text námitky:  

VZP ČR dokládá (v Příloze č. 14), že společnost LENIA spol. s r. o. je jediným certifikovaným 

dealerem produktů IDENTIV/Hirsch v České republice. A dále, že společnost LENIA spol. s r. o. 

je oprávněna na území ČR prodávat a poskytovat servis a podporu v souvislosti s výrobky 

IDENTIV/ Hirsch. Tyto produkty byly ve VZP ČR instalovány již před r. 2010. 

Vypořádání námitky: ZAMÍTÁ SE 

Odůvodnění: 

Viz výše vypořádání námitky č. 13. 
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Námitka č. 15 

Závěr 2.3/1 
str. 38-39 

Text protokolu:  

KS dospěla ke kontrolnímu zjištění, že VZP v nesouladu s vlastním vnitřním předpisem - směrnicí 

č.  5/2017 nezpracovává mediální a komunikační strategii jako dlouhodobý koncepční dokument, 

který by vycházel z celkové středně nebo dlouhodobé strategie VZP a který by koordinovaně 

navazoval na strategii VZP na úseku služeb klientům, resp. v oblasti marketingu, která je 

vypracována. 

Po seznámení se s předloženými podklady a po ověření písemných informací při osobních konzultací 

se zástupci VZP KS dospěla k závěru, že absence strategického dokumentu v oblasti komunikace 

a  taktéž absence prováděcích krátkodobých (obvykle ročních) plánů komunikace představuje možné 

riziko neúčelného, nehospodárného a neefektivního nakládání s veřejnými prostředky, což by 

znamenalo rozpor s příslušnými ustanoveními zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole (§ 4 a § 

25) a z toho rezultující nízký stupeň ochrany veřejných prostředků, nedostatečně odůvodněné a 

doložené využívání zdrojů ZP, zejména provozního fondu. 

V dané souvislosti KS též upozorňuje na pravděpodobné vyšší riziko vzniku prostoru pro korupční 

jednání, klientelismus v dané oblasti. Potvrzením tohoto rizika jsou i kontrolní zjištění KS uvedená 

v  části 1.1 (MEDEA) tohoto protokolu. 

Z informací sdělených zástupci VZP členům KS vyplývá rozpor, kdy dle VZP-OKO není zpracovávána 

dlouhodobá komunikační strategie, nicméně ze smlouvy se společností MEDEA (čl. IV odst. 1. písm. 

a) vyplývá, že strategie komunikace byla předmětem smlouvy a z předložené dokumentace a 

osobních konzultací se zástupci VZP KS vyrozuměla, že byla každoročně zpracovávána (viz část 

Protokolu č.  1.1.). 

V dané souvislosti (KS doporučuje, aby VZP přehodnotilo současnou praxi a zvážilo systematický 

a  v souladu s rolí a cíli VZP v oblasti komunikace koncipovaný přístup k řízení dané oblasti, a to 

pravidelným vypracováváním koncepčního dokumentu a nastavením účinných kontrolních nástrojů 

a  procesů. 

Text námitky:  

VZP se nemůže ztotožnit se závěrem Kontrolní skupiny, že: „KS dospěla ke kontrolnímu zjištění, že 

VZP v nesouladu s vlastním vnitřním předpisem – směrnicí č. 5/2017 nezpracovává mediální 

a  komunikační strategii jako dlouhodobý koncepční dokument.“ Ustanovení směrnice č 5/2017 

navazuje na Organizační řád VZP 3/2015, který ve svém článku 18, odst. 1 uvádí: „Odbor 

komunikace vytváří mediální a komunikační strategii Pojišťovny. Zajišťuje komunikaci Pojišťovny se 

sdělovacími prostředky včetně přípravy zpětných reakcí na medializované informace o VZP ČR, 
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zajišťuje přenos informací vně i uvnitř VZP ČR. Spolupracuje při komunikaci s veřejností na úrovni 

regionálních poboček, a to zejména v souvislosti s celoplošnými projekty VZP ČR, které OKO 

garantuje, rovněž v  oblasti komunikace se sdělovacími prostředky a při uplatňování jednotného 

vizuálního stylu. Dále zodpovídá za plnění webových stránek Pojišťovny a intranetu a za vybrané 

komunikační kanály orientované na smluvní partnery VZP ČR, klienty VZP ČR, plátce pojistného, 

zaměstnance, odborné společnosti, zdravotní pojišťovny, státní instituce a širokou veřejnost.“. Tohoto 

znění si musí být vědoma i Kontrolní skupina, když jej uvádí i v kapitole 1.1.3., jak VZP upozorňuje v 

Námitce č. 5. VZP konstatuje, že Odborem komunikace byl za doby, kdy smlouva se společností 

MEDEA byla uzavřena a platná, každoročně vytvářen. Odbor komunikace tak svou povinnost plnil 

prostřednictvím externí agentury, se kterou měl, mimo jiné, na tuto činnost uzavřenu smlouvu. 

Dále VZP konstatuje, že Organizační řád v citovaném ustanovení ani směrnice č. 5/2017 neukládá 

povinnost zpracovávat mediální a komunikační strategii jako dlouhodobý koncepční dokument. 

Organizační řád ukládá Odboru komunikace vytvářet: „ mediální a komunikační strategii“, směrnice č. 

5/2017 pak k této působnosti OKO vymezuje směry - zacílení na skupiny. Takovou strategií nejsou 

pouze dlouhodobé koncepční dokumenty, ale i strategie a komunikační plány střednědobého 

a  krátkodobého charakteru, stejně jako komunikační strategie k ad hoc tématům a situacím, 

projektům a činnostem, a to i ostatních úseků. Tak VZP může doložit, a v Příloze 2 námitek tak činní 

(viz též námitka č. 5), která obsahuje příklady takových strategií^ 

V souhrnu tedy VZP konstatuje, že Odbor komunikace každoročně předkládal komunikační strategii 

na daný rok, zpracovanou externí agenturou, se kterou měl uzavřenu externí smlouvu. Proto se VZP 

nemůže ztotožnit s textem Závěru 2.3/1. 

Tento závěr dále uvádí, že:“. KS dospěla k závěru, že absence strategického dokumentu v oblasti 

komunikace a taktéž absence prováděcích krátkodobých (obvykle ročních) plánů komunikace 

představuje možné riziko neúčelného, nehospodárného a neefektivního nakládání s veřejnými 

prostředky, což by znamenalo rozpor s příslušnými ustanoveními zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole (§ 4 a § 25) a z toho rezultující nízký stupeň ochrany veřejných prostředků, nedostatečně 

odůvodněné a doložené využívání zdrojů ZP, zejména provozního fondu.“. VZP konstatuje, že 

ze  strany Kontrolní skupiny došlo k nepřesné formulaci, pokud hovoří o krátkodobých plánech jako 

o  „obvykle ročních“. Krátkodobé strategie jsou z pohledu PR strategie zaměřující se na komunikaci 

již konkrétního tématu. 

VZP dále konstatuje, že Kontrolní skupina v tomto závěru nijak nedoložila souvislost mezi domnělou 

(a ze strany VZP výše vyvrácenou) neexistencí strategického dokumentu a rizikem neúčelného, 

nehospodárného a neefektivního nakládání s veřejnými prostředky. 

Strategie a komunikační plán jsou formou PR, která na určité časové období stanoví cíle PR dané 

společnosti, komunikační prostředky, formy komunikace a cílové skupiny. Roční komunikační plány 

byly kontrolní skupině předloženy. Komunikační plány na jednotlivé aktivity byly vytvářeny rovněž 

(příloha k námitce č. 5) To mimo jiné dokazuje plnění povinnosti Odboru komunikace takový plán 

tvořit (a není rozhodné, že je pro jeho tvorbu využívána spolupráce a externí agenturou). 

VZP dále konstatuje, že Kontrolní skupina nesprávně zhodnotila informace podané zástupci členů 
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VZP, když v závěru 2.3/1 uvádí že: „Z informací sdělených zástupci VZP členům KS vyplývá rozpor, 

kdy dle VZP-OKO není zpracovávána dlouhodobá komunikační strategie, nicméně ze smlouvy 

se  společností MEDEA (čl. IV odst. 1. písm. a) vyplývá, že strategie komunikace byla předmětem 

smlouvy a z předložené dokumentace a osobních konzultací se zástupci VZP KS vyrozuměla, že byla 

každoročně zpracovávána (viz část Protokolu č. 1.1.).“. VZP konstatuje, že Odbor komunikace sám, 

prostřednictvím svých zaměstnanců dlouhodobé strategické plány nevytváří, plán byl vytvářen 

prostřednictvím dodavatele na základě smlouvy Vzhledem k výše uvedenému tedy VZP neshledává 

doporučené Kontrolní skupiny v závěru 2.3/1 jako účelné. 

Vypořádání námitky: ZAMÍTÁ SE  

Odůvodnění:  
 
Závěr KS se týká zpracování dlouhodobého koncepčního dokumentu, tedy stanovení strategických 

cílů, které vyplývají ze celkové strategie VZP ČR, nikoliv krátkodobých, např. ročních plánů zdravotní 

pojišťovny na danou oblast činnosti. Dokument, který je zpravidla předkládán řídícím orgánům 

kontrolované osoby k projednání a schválení. Na žádost KS předloženou VZP ČR v průběhu kontroly 

nebyl dlouhodobý koncepční dokument ze strany VZP ČR předložen. 
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 Námitka č. 16 

Text k části 2.3. Komunikační strategie VZP 
Str. 39 

Text protokolu:  

str. 39  

Níže uvedená tabulka zahrnuje přehled vynaloženého času věnovaného pracovníky společnosti 

MEDEA na oblast media-lobbingu ve prospěch VZP:  

 

Tabulka 5 - Media relations 1Q/2016 - výkaz činnosti Media relations 

1Q/2016  

                              Leden  Únor  Březen  Celkem 

hodin  

Managing 

Partner  

8,5  10  9  27,5  

Senior 

Account 

Manager  

12,5  11  13  36,5  

Account 

Executive  

38,5  44  43  125,5  

Account 

Executive  

36  42,5  18  96,5  

Account 

Specialist  

1,2  15  14,5  30,7  

Account 

Assistant  

2  8  6  16  

Account 

Assistant  

18  19,5  22  59,5  

Celkem 

hodin  

116,7  150  125,5  392,2  

Text námitky:  

VZP na tomto místě upozorňuje na značný rozpor v Závěru 1.1.2/1 a textem uvedeným na straně 11, 

kde Kontrolní skupina uvádí: „Rozpis na hodinová plnění neobsahuje v letech 2016-2018 specifikace 

provedených prací a jejich finanční ocenění, ale pouze kumulované součty hodin za jednotlivá čtvrtletí 

tak, jak je uvedeno v předložené tabulce.“ textem uvedeným na straně 39, kde je uvedeno: Níže 

uvedená tabulka zahrnuje přehled vynaloženého času věnovaného pracovníky společnosti MEDEA 
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na oblast media-lobbingu ve prospěch VZP“. Z textu na straně 39 totiž jasně vyplývá existence 

specifikace provedených prací, v tomto případě media relations s přesným rozpisem odpracovaných 

hodin jednotlivými pracovníky. To uvádí VZP již v námitce č. 3.  

VZP se dále pozastavuje nad textem: „Při paušálním čtvrtletním poplatku ve výši 2,5 mil. Kč 

hrazeném VZP společnosti MEDEA v kontrolovaném období prvního čtvrtletí roku 2016 a vycházejíce 

z  informace VZP, že činnosti společnosti MEDEA na úseku „media-lobbingu“ tvořila zhruba 80 % 

jejich činnosti pro VZP, vychází finanční náklad na jednu vykázanou hodinu činnosti dodavatele 

(MEDEA) na zhruba 5.100,- Kč / 1 hodinu. KS nebylo ze strany VZP doloženo srovnání cenových 

úrovní za stejné služby konkrétním tržním průzkumem, který by provedla VZP, tak, aby bylo možno 

doložit výše uvedenou nákladovou úroveň jako úroveň 

Vyřízení námitky: ČÁSTEČNĚ SE VYHOVUJE 

Odůvodnění: 

KS částečně vyhoví námitce tím, že upraví text v Protokolu, kde je uveden výpočet korunové částky 

za hodinové plnění.  

Nové znění dané části protokolu (po částečném vyhovění námitce): 

Následující text v Protokolu se ruší: 

„Při paušálním čtvrtletním poplatku ve výši 2,5 mil. Kč hrazeném VZP ČR společnosti MEDEA 

v  kontrolovaném období prvního čtvrtletí roku 2016 a vycházejíce z informace VZP ČR, že 

činnosti společnosti MEDEA na úseku „media-lobbingu“ tvořila zhruba 80 % jejich činnosti pro 

VZP ČR, vychází finanční náklad na jednu vykázanou hodinu činnosti dodavatele (MEDEA) na 

zhruba 5.100,- Kč / 1 hodinu. KS nebylo ze strany VZP ČR doloženo srovnání cenových úrovní 

za stejné služby konkrétním tržním průzkumem, který by provedla VZP ČR, tak, aby bylo možno 

doložit výše uvedenou nákladovou úroveň jako úroveň tržně obvyklou.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mouckam

mouckam

mouckam

mouckam

mouckam

mouckam
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Námitka č. 17 

1.1.3.  Závěr 2.3/2 
Str. 40 

Text protokolu:  

ZÁVĚR 2.3/2 

V souvislosti s činností VZP v oblasti „media-lobbingu“ KS konstatuje, že byť danou aktivitu VZP, 

dle  sdělení svého zástupce (z odboru OKO), v minulosti uskutečňovala, zejména prostřednictvím 

externího smluvního partnera (MEDEA Kultur a.s.), žádný vnitřní předpis VZP neupravuje a 

nereguluje konkrétní a jasně stanovené zásady takové činnosti, minimální standardy chování, včetně 

závazných etických pravidel a průhledného financování lobbistických aktivit. KS tento aspekt 

zdůrazňuje zejména s  ohledem na skutečnost, že zdravotní pojišťovna hospodaří s veřejnými 

prostředky. 

Text námitky:  

VZP stejně jako v Námitce č. 11 konstatuje, že v současné době nemá uzavřenu smlouvu se  žádnou 

PR agenturou na media lobbing. VZP považuje za dostačující existující Směrnice č. 1/2013, Etický 

kodex zaměstnanců VZP ČR, která je dokládána jako příloha č. 4 námitek (viz  též námitka č. 11). 

Vyřízení námitky: ZAMÍTÁ SE 

Odůvodnění: 

KS ve svém závěru konstatuje fakt, Etický kodex nepovažuje, zejména s ohledem na specifika a 

rizika spojená s činností v oblasti „media-lobbingu“ a ve světle dalších kontrolních zjištění KS za 

dostatečný pro úpravu činnosti ZP v oblasti media-lobbingu a pro zajištění nezbytných podmínek a 

rámce pro účelné, efektivní, průkazné vynakládání veřejných prostředků a pro jejich ochranu před 

možnými riziky spojenými s klientelismem a korupcí. 

  

mouckam
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Námitka č. 18 

2.5. Součinnost s úsekem služeb klientům, resp. Odborem marketingu, 

2.8.2. Navrhování, posuzování, schvalování činnosti OKO – kompetence 
Str. 41; 48 

Text protokolu:  

str. 41: 

Všechny žádosti o spolupráci v oblasti marketingu byly v minulosti posuzovány v rámci Komise 

pro  posuzování x v odboru OKO – připravil příslušný pracovník podklad pro rozhodnutí, které ředitel 

OKO posoudil a rozhodl o něm. 

str. 48: 

Aktivity za Odbor komunikace byly do roku 2016 uskutečňovány na základě doporučení Komise pro 

posuzování žádostí o partnerství či příspěvky od VZP, zřízené Příkazem ředitele č. 25/2013 

a  následně i PŘ 12/2016. 

Text námitky: 

VZP se nemůže v žádném případě ztotožnit s uvedeným textem na straně 41 Protokolu, že: „v 

odboru OKO – připravil příslušný pracovník podklad pro rozhodnutí, které ředitel OKO posoudil a 

rozhodl o  něm“, když Kontrolní skupina sama na straně 48 Protokolu detailně popisuje způsob 

schvalování žádostí o finanční příspěvky“ 

„Komise posuzovala věcný a finanční rámec každé jednotlivé žádosti. Posuzovaná žádost musela být 

předložena žadatelem v dostatečně určité formě umožňující posouzení každé žádosti nebo akce 

z  hlediska výkonu finanční kontroly. Na základě posouzení bylo řediteli VZP předloženo doporučení, 

zda žádost schválit, či zamítnout. Výše uvedený příkaz ředitele byl v 6/2016 zrušen a veškeré aktivity 

pro podporu podobných činností byly převedeny pod Úsek služeb klientům Příkazem ředitele 1/2017 

ze dne 6. 1. 2017. 

Od roku 2016 se ředitel Odboru komunikace řídil Příkazem ředitele 24/2016, podle kterého je 

oprávněn schvalovat objednávky v hodnotě do 50 000 Kč bez DPH. V tomto směru schvaluje ředitel 

OKO aktivity k zajištění činnosti odboru komunikace stanovené Organizačním řádem VZP 3/2015, 

zejména tedy komunikaci s veřejností na úrovni ústředí VZP a též regionálních poboček, hlavně v 

souvislosti s  korporátními celoplošnými projekty VZP ČR, které OKO garantuje s cílem budovat a 

dále rozvíjet značku a dobré jméno společnosti. 

Aktivity byly a jsou schvalovány na základě písemných (pro tyto účely je za písemnou žádost 

považována i e-mailová komunikace) žádostí externích subjektů o finanční plnění z příslušného 

rozpočtu VZP ČR. Ředitel odboru komunikace rozhodne o žádosti na základě vyhodnocení jím 

určeného zaměstnance Odboru komunikace. Toto vyhodnocení se řídí zásadami 3E (hospodárnost, 

účelnost, efektivita), podle Metodického postupu OKO 1/2018. Externímu žadateli je písemně sděleno 
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rozhodnutí ředitele Odboru komunikace. 

Po ukončení Aktivity je vypracována závěrečná zpráva, na jejímž základě je dále rozhodnuto 

o  podpoře podobné aktivity do budoucna. Hlavním kritériem je splnění cílů OKO, tedy zejména 

budování dobrého jména VZP ve vztahu ke všem svým partnerům, tedy pojištěncům, poskytovatelům 

zdravotní péče a dalším subjektům, se kterými VZP přichází ve své činnosti, jakožto nejsilnější 

zdravotní pojišťovna, do styku. Veškeré aktivity schvalované ředitelem OKO jsou na základě interních 

pravidel podporovány v maximální výši 50 000 Kč bez DPH, vždy na základě objednávky, podepsané 

ředitelem Odboru komunikace.“ 

Na základě tohoto textu je zřejmé, že na Odboru komunikace vždy existoval a existuje mechanismus 

rozhodování o financování aktivit (pouze v roce 2017 se ředitel Odboru komunikace řídil Příkazem 

24/2016, podle kterého je oprávněn schvalovat objednávky do 50 000 Kč, v ostatních případech vždy 

existovala metodika, nebo dokonce Příkaz ředitele, který tyto aktivity upravoval). VZP se může pouze 

domnívat, že v tomto případě došlo ze strany Kontrolní skupiny k záměně samotné činnosti Odboru 

komunikace, jehož zaměstnanci jsou vždy přímo řízeni ředitelem Odboru komunikace a procesu 

schvalování žádostí o finanční podporu aktivit. 

Vyřízení námitky: ZAMÍTÁ SE 

Odůvodnění: 

Kontrolní zjištění, které popisuje de facto proces navrhování, posuzování, schvalování činnosti a 

aktivit VZP ČR na úseku komunikace, a to jak na str. 41, tak na straně 48, vycházelo z podkladů a 

informací získaných členy KS v osobních konzultacích se zástupci VZP ČR. Pokud jde o současné 

období, KS pozitivně hodnotí ve svém závěru 2.8.3/1 současnou praxi VZP ČR-OKO v daném 

ohledu. VZP ČR ve své námitce de facto potvrzuje informace sdělené KS v průběhu kontroly a 

nepředkládá žádné nové zásadní argumenty, informace či podklady, které by mohly a měly vést KS 

k přehodnocení znění Protokolu v části namítané ze strany VZP ČR. 
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Námitka č. 19 

2.5. Součinnost s úsekem služeb klientům, resp. odborem marketingu 
Str. 41-42 

Text protokolu:  

str. 48: 

OBLAST OMA OKO 

Vnitřní předpis určující činnost 
útvaru 

ANO 

NE - ze 100% je OKO pověřován 
přímo ředitelem (prevence, 
reakce na aktuální potřebu) OKO 
pracuje ad hoc 

Zpracován strategický dokument ANO NE 

Roční prováděcí plán (jako 
samostatný dokument mimo 

přípravu ZPP) 

ANO NE 

Součinnost obou útvarů 

Při marketingových kampaních (on-line + print aktivity), 
editace textů, inzerce, využívání sociálních sítí OKO a 

OKO využívá facebook. 

Vzájemné info o veškerých aktivitách, 1x setkání na 
úrovni nám. ÚSK, 1x týdne na úrovni ŘOKO a 
ŘOMO. 

Ad hoc společné neformální skupiny 

Systémové zastřešení součinnosti 
Vnitřním předpisem) 

NE NE 

Zápisy ze společných zásadních 
pracovních setkání 

NE NE 

Koncepční součinnost NE NE 

Vzájemná informovanost o 
dodavatelích služeb a zboží 

u zakázek do 50.000,- Kč NE, u zakázek nad 50.000,- 
ANO 

Role příkazce operace u 
společného dodavatele 

ŘOMA či ŘOKO, dle převažující problematiky 

Součinnost de facto ANO ANO 

Součinnost dle vnitřního předpisu NE NE 

Vlastní rozpočet na externí aktivity ANO ANO 

Koordinace přípravy souvisejících 
aktivit na příští období 

ANO ANO 

Posuzování a rozhodování o 
žádostech externích subjektů 

Marketingová komise 
pro posuzování 

žádostí 
o partnerství či 

příspěvky 

Ředitel OKO (od roku 2019 na 
základě nového předpisu 8/2019 

taktéž komise) 

Řízení rizik (dle OIA a oddělení 
kontroly) 

Akceptovatelná (C, D) 
Dílčí 
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Text námitky:  
 

VZP nesouhlasí s tvrzeními Kontrolní skupiny nacházejícími se v tabulce 6 Protokolu: 1) 

Zpracován strategický dokument ANO NE 

Roční prováděcí plán (jako 

samostatný dokument mimo 

přípravu ZPP) 

ANO NE 

 

VZP již v tomto dokumentu několikrát deklarovala, že strategický dokument 

zpracovávala prostřednictvím externí agentury MEDEA, a to v námitkách č. 4 a 11. 

2) IP 

Zápisy ze společných zásadních 

pracovních setkání 
NE NE 

Koncepční součinnost NE NE 

Součinnost dle vnitřního předpisu NE NE 

 

VZP opět i s ohledem na popis procesu schvalování žádostí o finanční příspěvky na straně 48 

s t ěmito tvrzeními nemůže souhlasit. 

Kontrolní skupina zde uvádí: 

„Aktivity za Odbor komunikace byly do roku 2016 uskutečňovány na základě doporučení Komise 

pro posuzování žádostí o partnerství či příspěvky od VZP, zřízené Příkazem ředitele č. 25/2013 

a  následně i PŘ 12/2016. 

Komise posuzovala věcný a finanční rámec každé jednotlivé žádosti. Posuzovaná žádost musela 

být předložena žadatelem v dostatečně určité formě umožňující posouzení každé žádosti nebo 

akce z hlediska výkonu finanční kontroly. Na základě posouzení bylo řediteli VZP předloženo 

doporučení, zda žádost schválit, či zamítnout. Výše uvedený příkaz ředitele byl v 6/2016 zrušen a 

veškeré aktivity pro podporu podobných činností byly převedeny pod Úsek služeb klientům 

Příkazem ředitele 1/2017 ze dne 6. 1. 2017. 

Od roku 2016 se ředitel Odboru komunikace řídil Příkazem ředitele 24/2016, podle kterého je 

oprávněn schvalovat objednávky v hodnotě do 50 000 Kč bez DPH. V tomto směru schvaluje 

ředitel OKO aktivity k zajištění činnosti odboru komunikace stanovené Organizačním řádem VZP 

3/2015, zejména tedy komunikaci s veřejností na úrovni ústředí VZP a též regionálních poboček, 

hlavně v  souvislosti s korporátními celoplošnými projekty VZP ČR, které OKO garantuje s cílem 

budovat a  dále rozvíjet značku a dobré jméno společnosti. 

Aktivity byly a jsou schvalovány na základě písemných (pro tyto účely je za písemnou žádost 

považována i e-mailová komunikace) žádostí externích subjektů o finanční plnění z příslušného 

rozpočtu VZP ČR. Ředitel odboru komunikace rozhodne o žádosti na základě vyhodnocení jím 

určeného zaměstnance Odboru komunikace. Toto vyhodnocení se řídí zásadami 3E 

(hospodárnost, účelnost, efektivita), podle Metodického postupu OKO 1/2018. Externímu žadateli 

je písemně sděleno rozhodnutí ředitele Odboru komunikace. 

mouckam
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Po ukončení Aktivity je vypracována závěrečná zpráva, na jejímž základě je dále rozhodnuto 

o  podpoře podobné aktivity do budoucna. Hlavním kritériem je splnění cílů OKO, tedy zejména 

budování dobrého jména VZP ve vztahu ke všem svým partnerům, tedy pojištěncům, 

poskytovatelům zdravotní péče a dalším subjektům, se kterými VZP přichází ve své činnosti, 

jakožto nejsilnější zdravotní pojišťovna, do styku. Veškeré aktivity schvalované ředitelem OKO jsou 

na  základě interních pravidel podporovány v maximální výši 50 000 Kč bez DPH, vždy na základě 

objednávky, podepsané ředitelem Odboru komunikace.“ 

Při činnosti Komisí zřízených Příkazem ředitele č. 25/2013, PŘ 12/2016, PŘ 1/2017, Příkazu 

8/2019 (marketingová komise) spolu vždy oba útvary Odbor marketingu i Odbor komunikace 

spolupracovali. Z těchto jednání, která VZP považuje za zásadní pracovní setkání, jelikož je při 

nich schvalována finanční podpora aktivit a finanční příspěvky, byly vždy pořizovány zápisy. Přesto 

VZP konstatuje, že povinnost zpracovávat zápisy z jednání v oblasti komunikace nevyplývá z 

žádného legislativního předpisu. 

Zmíněné Příkazy vnímá také VZP jako jistou formu koncepční součinnosti i součinnosti podle 

vnitřního předpisu. V každé Příkazem ředitele zřízené komisi seděl jak zástupce OMA, tak 

zástupce OKO, což je snadno doložitelné i ze zápisů z těchto jednání, které jsou v Příloze 8 tohoto 

materiálu. Sama Komise si této skutečnosti byla zjevně vědoma, když na straně 43 uvádí že: „PŘ 

č. 8/2019 upravuje pravidla pro výběr marketingových projektů a individuální projekty (externí 

žádosti) o  finanční podporu nebo partnerství související se strategií VZP a strategií ÚSK, 

regionální projekty cílené propagace, kompetence ústředí a regionálních poboček VZP v oblasti 

marketingu a podrobně upravuje činnost Komise pro posuzování výše uvedených žádostí a aktivit 

s tím souvisejících. Tato komise posuzuje ad hoc projekty marketingového, komunikačního nebo 

PR rázu, které jsou v  souladu se strategií VZP ČR a nejsou součástí schválených. V dané 

souvislosti KS zaznamenala, že se nový vnitřní předpis týká jak marketingových aktivit, tak i 

některých aktivit odboru OKO a počítá se zapojením zástupců OKO do činnosti výše uvedené 

Komise pro posuzování žádostí.“ I když je tento text patrně nedokončen, sám postačuje k tomu, 

aby VZP rozporovala tvrzení Kontrolní komise uvedená v předložené tabulce 6 Protokolu, kdy 

Kontrolní skupina evidentně odporuje sama sobě. 

Vypořádání námitky: ZAMÍTÁ SE  

Odůvodnění: 

KS v přehledu, jehož některé části jsou předmětem námitky VZP ČR, uvedla skutečnosti, které 

získala v průběhu osobních konzultací s odpovědnými zástupci VZP a ze souvisejících podkladů 

ke  kontrole. Přehled uvedený v Protokolu zohledňoval skutečnost minulého období a situaci 

v daném ohledu zjištěnou v průběhu kontroly. Současně, s cílem co nejvěrněji popsat současný 

stav na daném úseku činnost VZP ČR, je v Protokolu uvedeno, že VZP ČR přijala v průběhu 

kontroly kroky, včetně vydání nového předpisu  č. PŘ 8/2019, který KS hodnotila pozitivně. Viz též 

vyřízení námitky č. 21. 
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Námitka č. 20 

2.5. Součinnost s úsekem služeb klientům, resp. Odborem marketingu 
str. 42 

 

Text protokolu:  

KS posuzovala problematiku součinnosti útvarů komunikace a marketingu též ve světle zjištění 

a  závěrů č. 5 interního auditu 7/2017. V uvedeném zjištění bylo konstatováno, že „není zpracován 

marketingový plán včetně rozlišení zdrojů krytí jednotlivých akcí a finančních částek určených na 

plánované akce. Zakázky v hodnotě do 50 tis. Kč bez DPH, hrazené z Provozního fondu, jsou 

v  současnosti zadávány „ad hoc“ dle aktuální potřeby. V rámci VZP ČR není nastavena 

koordinace realizace marketingových aktivit zajišťovaných dvěma útvary - ÚSK a OKO. 

Jak je patrno, výše uvedené zjištění útvaru interního auditu VZP koresponduje se zjištěním, 

ke  kterému dospěla KS v průběhu této veřejnosprávní kontroly. 

Text námitky:  

VZP nesouhlasí s textem uváděným na straně 42: „KS posuzovala problematiku součinnosti útvarů 

komunikace a marketingu též ve světle zjištění a závěrů č. 5 interního auditu 7/2017.“Audit s tímto 

označením se nevztahuje k uváděné problematice, Kontrolní skupina měla zřejmě na mysli audit 

7/2016, který však byl zaměřen pouze na činnost marketingu a čerpání prostředků z Fondu 

prevence a nevztahoval se v žádném případě na činnost OKO. Ze závěrů tohoto auditu tedy nelze 

nijak dovodit, že není nastavena koordinace mezi oběma zmíněnými útvary – Odborem marketingu 

a  Odborem komunikace. VZP na tomto místě dále považuje za nutné zmínit, že v předmětném 

období, kdy probíhal audit 7/2016 byl na Odboru komunikace jasně definován jeho rozpočet 

z  Provozního fondu. Další text protokolu uvádí: „KS konstatuje posun k nápravě na úseku služeb 

klientům, jehož součástí je i útvar marketingu. V dané souvislosti KS byly v průběhu kontroly 

předloženy dokumenty dokládající, že VZP přijala opatření, která reagují na zjištění jak interního 

auditu VZP, tak i na zjištění KS v průběhu kontroly MZ/MF č. 6/2018 a na šetření MZ/MF v oblasti 

aktivit typu záštity, sponzoring, nadace, charita a partnerství uskutečněné v roce 2018.“ VZP proto 

shledává závěry auditu 7/2016 pro tento Protokol jako nedůvodné a domnívá se, že z něj nelze 

ve  vztahu k činnosti Odboru komunikace vyvozovat žádné závěry.  

Vypořádání námitky: ČÁSTEČNĚ SE VYHOVUJE 

Odůvodnění: 

KS upravuje v protokolu chybné označení závěrů interního auditu - nahrazuje „ č. 7/2017“ 

správným „č. 7/2016.  Meritum svého závěru KS potvrzuje – KS v protokolu konstatovala ve svém 

kontrolním zjištění stav v minulém období a zde se ztotožnila se závěry IA VZP ČR č. 5 7/2016. 

Dále v protokolu uvedený závěr KS obsahuje pouze doporučení pro orgány VZP ČR. Námitce 

VZP ČR není možno vyhovět úplně.  Dále daný závěr obsahuje doporučení pro orgány VZP ČR a 

pozitivní konstatování „...znatelný posun směrem k zabezpečení potřebné a dostatečné úrovně 

součinnosti OMA (ÚSK) a OKO a tím dospět k vyloučení či podstatnému omezení rizika 
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duplicitních a nekoordinovaných činností obou útvarů a jednak zvýšení kontroly činnosti v dané 

oblasti aktivit VZP ČR.  

 

Nové znění této části protokolu (po částečném vyhovění námitce): 

 

„KS posuzovala problematiku součinnosti útvarů komunikace a marketingu též ve světle zjištění 

a  závěrů č. 5 interního auditu 7/2016. V uvedeném zjištění bylo konstatováno, že „není zpracován 

marketingový plán včetně rozlišení zdrojů krytí jednotlivých akcí a finančních částek určených 

na  plánované akce. Zakázky v hodnotě do 50 tis. Kč bez DPH, hrazené z Provozního fondu, jsou 

v  současnosti zadávány „ad hoc“ dle aktuální potřeby. V rámci VZP ČR není nastavena 

koordinace realizace marketingových aktivit zajišťovaných dvěma útvary - ÚSK a OKO.“ 
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Námitka č. 21 

2.5. Součinnost s úsekem služeb klientům, resp. Odborem marketingu, 

Závěr 2.5/1 
Str. 43 

Text protokolu:  

ZÁVĚR 2.5/1 

KS dospěla k závěru, že součinnost mezi oběma útvary - OMA a OKO - nebyla systémově a 

formálně dostatečně nastavena, a to zejména, pokud jde o strategické a dlouhodobé zaměření a 

„sladění“ aktivit s cílem vyloučit případné duplicity a na nejvyšší míru zvýšit jejich efektivitu, dále 

pokud jde o  vyhodnocování přínosů aktivit OKO při dosahování konkrétních cílů při naplňování 

strategie VZP. 

V důsledku toho (KS upozorňuje zejména na bezprostřední rizika provozní (úroveň součinnosti 

OMA a OKO), finanční (účelné a efektivní vynakládání veřejných prostředků a tím riziko 

porušování principů § 4 a § 25 zákona č 320/2001 Sb., o finanční kontrole). Ve svých důsledcích 

nelze vyloučit též reputační riziko. 

KS doporučuje, aby řídící orgány VZP posoudily potřebu dosažení vyšší, potřebné úrovně 

systémové součinnosti útvarů marketingu a komunikace s cílem dosáhnout jednak zvýšení 

účinnosti činnosti VZP v daných oblastech, zvýšení transparentnosti, kontrolovatelnosti, 

objektivního posuzování a vyhodnocování aktivit a snížení rizika klientelismu, korupce a 

porušování zásad „compliance“. 

KS současně považuje v průběhu kontroly zpracovaný a přijatý nový vnitřní předpis VZP č. PŘ 

8/2019 za znatelný posun směrem k zabezpečení potřebné a dostatečné úrovně součinnosti OMA 

(ÚSK) a OKO a tím dospět k vyloučení či podstatnému omezení rizika duplicitních 

a  nekoordinovaných činností obou útvarů a jednak zvýšení kontroly činnosti v dané oblasti aktivit 

VZP. 

 

Text námitky:  

 

VZP konstatuje, že již v námitce č. 19 uvedla, že činnost Odboru marketingu a Odboru komunikace 

je ve VZP ošetřena, což připouští sama Kontrolní skupina, když na straně 43 Protokolu uvádí, že: 

„Nově schválený příkaz ředitele VZP - PŘ č. 8/2019 upravuje pravidla pro výběr marketingových 

projektů a individuální projekty (externí žádosti) o finanční podporu nebo partnerství související se 

strategií VZP a strategií ÚSK, regionální projekty cílené propagace, kompetence ústředí 

a  regionálních poboček VZP v oblasti marketingu a podrobně upravuje činnost Komise pro 

posuzování výše uvedených žádostí a aktivit s tím souvisejících. Tato komise posuzuje ad hoc 

projekty marketingového, komunikačního nebo PR rázu, které jsou v souladu se strategií VZP ČR 

a  nejsou součástí schválených. 

V dané souvislosti KS zaznamenala, že se nový vnitřní předpis týká jak marketingových aktivit, tak 

i některých aktivit odboru OKO a počítá se zapojením zástupců OKO do činnosti výše uvedené 

Komise pro posuzování žádostí.“. Na základě tohoto faktu, který sama Kontrolní skupina v 

Protokolu uvádí a sama vnímá pozitivní posun v oblasti spolupráce Odboru marketingu a 

komunikace uváděný v závěru 2.5/1: „KS současně považuje v průběhu kontroly zpracovaný a 

přijatý nový vnitřní předpis VZP č. PŘ 8/2019 za znatelný posun směrem k zabezpečení potřebné 
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a dostatečné úrovně součinnosti OMA (ÚSK) a OKO a tím dospět k vyloučení či podstatnému 

omezení rizika duplicitních a nekoordinovaných činností obou útvarů a jednak zvýšení kontroly 

činnosti v dané oblasti aktivit VZP.“, VZP důrazně odmítá a v žádném případě se neztotožňuje 

tvrzením, že hrozí riziko porušování principů §4 a §25 zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole. 

Kontrolní skupina navíc nepředložila žádné konkrétní závěry, o které tuto svou domněnku opírá. 

VZP dále nevnímá návaznost tohoto rizika na riziko reputační. 

VZP taktéž nemůže souhlasit se závěrem, kde: „KS doporučuje, aby řídící orgány VZP posoudily 

potřebu dosažení vyšší, potřebné úrovně systémové součinnosti útvarů marketingu a komunikace 

s  cílem dosáhnout jednak zvýšení účinnosti činnosti VZP v daných oblastech, zvýšení 

transparentnosti, kontrolovatelnosti, objektivního posuzování a vyhodnocování aktivit a snížení 

rizika klientelismu, korupce a porušování zásad „compliance“.“ VZP má nastaveny mechanismy 

kontroly, čehož si sama Kontrolní skupina musí být vědoma, když v Protokolu na straně 45 uvádí 

výčet veškerých provedených interních kontrol a auditů: 

• Interní audit č. 4/2015. 

• Interní audit č. 7/2016. 

• Interní audit č. 3/2017. 

• Kontrola (interní) č. 332/2012. 

• Kontrola (interní) č. 347/2013. 

• Kontrola (interní) č. 347/2013 Přílohy. 

• Kontrola (interní) č. 10/2013. 

• Kontrola (interní) č. 5/2014. 

• Kontrola (interní) č. 2/2018. 

• Kontrola (interní) č. 2/2018 Příloha č. 1 - Popis vzorku. 

• Kontrola (interní) č. 2/2018 Příloha č. 2 - Vyhodnocování předpokládané a skutečné 

doby zahájení VZ. 

• Kontrola (interní) č. 2/2018 Příloha č. 3 - Zakázky odbor marketingu. 

• Kontrola (interní) č. 9/2018. 

• Kontrola (interní) č. 9/2018 Přílohy. 

Sama Kontrolní skupina na některé z těchto kontrol v protokolu poukazuje, příkladem může být 

kapitola 1.1.2. Předkládané výkazy činnosti (plnění) z pohledu zákona o finanční kontrole, kde je 

uvedena kontrola 5/2014 hned několikrát. Aktivita VZP v oblasti zvyšování transparentnosti, 

kontrolovatelnosti a snižování rizik je z předložených seznamů interních kontrol a auditů zřejmá. 

Na stránce č. 41 sama kontrolní skupina dále potvrzuje nastavení součinnosti OKO a OMA.: 

Součinnost de facto ANO ANO 

Vlastní rozpočet na externí aktivity ANO ANO 

Koordinace přípravy souvisejících 

aktivit na příští období 
ANO ANO 

Vypořádání námitky: ZAMÍTÁ SE 

Odůvodnění: 

Kontrolní zjištění KS a závěr 2.5.1. se týkal primárně hodnocení minulého období. S přihlédnutím 

k novému vnitřnímu předpisu č. PŘ 8/2019, který VZP ČR přijala v průběhu kontroly, KS taktéž 

rozhodla o zahrnutí této skutečnosti do Protokolu.  KS ve svém závěru zdůraznila potřebu 
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vysokého stupně koordinace činnosti OMA a OKO s cílem zabezpečit efektivní, účelné, 

transparentní vynakládání veřejných prostředků. Viz komentář KS k námitce VZP ČR č. 20. 

Možnost ověřit každodenní činnost VZP na daném úseku do budoucna a soulad činnosti VZP 

s ustanoveními nového vnitřního předpisu č. PŘ 8/2019 bude možno ověřit v rámci některé 

z příštích kontrol, a to až po určité době, kdy bude nový předpis VZP uplatňován v praxi. 
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Námitka č. 22 

Závěr 2.6/1 
Str. 44 

 

Text protokolu: 

 

ZÁVĚR 2.6/1 

KS, vědoma si specifik některých činností OKO a připomínaje si rozsáhlé smluvní vztahy s 

externími subjekty, které jsou spojeny s čerpáním veřejných prostředků, dospěla po seznámení 

s  předloženými podklady a po konzultaci se zástupci VZP k závěru, že základní vnitřní předpisy 

platné a účinné průřezově v rámci VZP pro všechny organizační složky, vytvářejí dostatečnou 

zastřešující předpisovou základnu též pro činnost OKO. 

Nicméně KS současně poukazuje na procesy a postupy, jež jsou specifické právě pro útvar 

komunikace (media-lobbing, zásadní kritéria pro určení potenciálních dodavatelů - příjemců 

veřejných prostředků, systém vyhodnocování účinnosti jednotlivých aktivit ex ante a ex post, 

včetně zásad 3E apod.) a jež nejsou v dostatečné a kontrolované formě, míře a obsahově 

zakotveny v  současných vnitřních předpisech VZP, včetně nového vnitřního předpisu VZP č. PŘ 

8/2019. S  ohledem na specifiku činnosti útvaru OKO KS v dané souvislosti obrací pozornost 

řídících orgánů VZP na pravděpodobnost rizik (finančního, provozního, regulatorního a 

reputačního) vyplývajícího z  nedostatečně přesně a dostatečně stanoveného rámce činnosti OKO. 

Text námitky:  

VZP upozorňuje na rozpor plynoucí z textu uváděného na straně 43: „Nově schválený příkaz 

ředitele VZP - PŘ č. 8/2019 upravuje pravidla pro výběr marketingových projektů a individuální 

projekty (externí žádosti) o finanční podporu nebo partnerství související se strategií VZP a 

strategií ÚSK, regionální projekty cílené propagace, kompetence ústředí a regionálních poboček 

VZP v oblasti marketingu a podrobně upravuje činnost Komise pro posuzování výše uvedených 

žádostí a aktivit s  tím souvisejících. Tato komise posuzuje ad hoc projekty marketingového, 

komunikačního nebo PR rázu, které jsou v souladu se strategií VZP ČR a nejsou součástí 

schválených. 

V dané souvislosti KS zaznamenala, že se nový vnitřní předpis týká jak marketingových aktivit, tak 

i  některých aktivit odboru OKO a počítá se zapojením zástupců OKO do činnosti výše uvedené 

Komise pro posuzování žádostí“, a závěrem 2.6./1. Z textu na straně 43 je zřejmé, že kritéria 

pro  určování potenciálních dodavatelů jsou jednoznačně určena. VZP zároveň upozorňuje 

na  existenci Příkazu ředitele 24/2016, který pevně zakotvuje pravidla pro plánování a zadávání 

veřejných zakázek a uzavírání smluv ve VZP, a který je Přílohou č. 9 tohoto materiálu, a o kterém 

byla Kontrolní skupina prokazatelně informována, když jej sama uvádí mimo jiné na straně 43: 

A) Podklady od kontrolované osoby: 

• PŘ VZP ČR č. 1/2017 Marketingová komise pro posuzování žádostí o partnerství či 

příspěvky. 

• PŘ VZP ČR č. 24/2016 Plánování a zadávání veřejných zakázek a uzavírání smluv 

ve VZP ČR. 

• PŘ VZP ČR č. 16/2017 Publikování dokumentů a informací na veřejném webu VZP 

(www.vzp.cz), microsites a sociálních sítích. 

VZP dále shledává rozpor s výše uvedeným závěrem 2.6/1 Kontrolní skupiny: „Nicméně KS 

http://www.vzp.cz/
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současně poukazuje na procesy a postupy, jež jsou specifické právě pro útvar komunikace (media-

lobbing, zásadní kritéria pro určení potenciálních dodavatelů - příjemců veřejných prostředků, 

systém vyhodnocování účinnosti jednotlivých aktivit ex ante a ex post, včetně zásad 3E apod.) a 

jež nejsou v dostatečné a kontrolované formě, míře a obsahově zakotveny v současných vnitřních 

předpisech VZP, včetně nového vnitřního předpisu VZP č. PŘ 8/2019.“, a závěrem 2.5/1, kde 

uvádí, že: „KS současně považuje v průběhu kontroly zpracovaný a přijatý nový vnitřní předpis 

VZP č. PŘ 8/2019 za znatelný posun směrem k zabezpečení potřebné a dostatečné úrovně 

součinnosti OMA (ÚSK) a OKO a tím dospět k vyloučení či podstatnému omezení rizika 

duplicitních a  nekoordinovaných činností obou útvarů a jednak zvýšení kontroly činnosti v dané 

oblasti aktivit VZP.“ Oba závěry si navzájem odporují a VZP tedy není schopna posoudit, jaká 

doporučení Kontrolní skupiny má při své další činnosti brát v potaz a jaká ne. Z tohoto důvodu 

považuje závěr 2.6/1 za bezpředmětný ^Zejména pak s ohledem na další závěr, který Kontrolní 

skupina učinila na  straně 50, kde uvádí, že: „Po seznámení se s předloženými podklady a po 

ověření deklarovaného procesu výběru dodavatelů na namátkově vybraných příkladech KS 

dospěla k  závěru, že VZP - OKO již v době kontroly postupovala při výběru dodavatelů v souladu 

s  příslušnými zákonnými a vnitřními předpisy VZP při spravování veřejných prostředků a jejich 

vynakládání na aktivity v oblasti komunikace.“. 

VZP dále upozorňuje na existenci Směrnice 3/2018, která vylučuje duplicitu nastavení úpravy 

činností. Ustanovení této směrnice mají za cíl zamezit možným rozporům. Dále VZP upozorňuje 

na  existenci Směrnice 3/2019 o Zajištění finanční kontroly (a jejích předchozích znění), která 

stanoví obecné zásady v návaznosti na zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole. Ta mimo jiné 

ukládá, že: V působnosti náměstků ředitele VZP ČR a ředitelů samostatných odborů je stanovení 

kritérií pro  posuzování hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti použití finančních prostředků v 

podmínkách VZP ČR, pokud nejsou v oblasti jejich působnosti kritéria stanovena právními 

předpisy, technickými, zdravotnickými nebo jinými normami, např. jejich vydání formou vnitřních 

předpisů VZP ČR. Definice kritérií musí být vždy před vydáním předložena ke schválení řediteli 

VZP ČR prostřednictvím interního sdělení. Popsaným postupem bude zajištěno, že hodnotící 

kritéria jsou předem a jasně písemně stanovena. Obě tyto směrnice jsou Přílohou č. 6 tohoto 

materiálu. V této souvislosti VZP konstatuje, že Kontrolní skupinou zmíněná pravděpodobnost rizik 

(finančního, provozního, regulatorního a reputačního) je minimalizována a považuje dále tento 

závěr za bezpředmětný. 

Nad to, kontrolní skupina sama ve svém kontrolním závěru č. 2.8.3/1 uvádí: „Po seznámení se s 

předloženými podklady a po ověření deklarovaného procesu výběru dodavatelů na namátkově 

vybraných příkladech KS dospěla k závěru, že VZP - OKO již v době kontroly postupovala při 

výběru dodavatelů v souladu s příslušnými zákonnými a vnitřními předpisy VZP při spravování 

veřejných prostředků a jejich vynakládání na aktivity v oblasti komunikace.“ 

Vypořádání námitky: ZAMÍTÁ SE 

Odůvodnění: 

Názor VZP ČR vyjádřený v námitce č. 22 není v rozporu se závěrem KS č. 2.6/1. KS dospěla 

k  závěru, že"...základní vnitřní předpisy platné a účinné průřezově v rámci VZP ČR pro  všechny 

organizační složky, vytvářejí dostatečnou zastřešující předpisovou základnu též pro  činnost OKO.  

KS v další části svého závěru pouze  "poukazuje" na procesy a postupy, jež jsou specifické právě 

pro útvar komunikace (media-lobbing, potřeba určení zásadních kritérií pro určení potenciálních 
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dodavatelů - příjemců veřejných prostředků, systém vyhodnocování účinnosti .......) a  "obrací 

pozornost“ řídících orgánů VZP na  pravděpodobnost souvisejících rizik.  

 

Námitka č. 23 

Závěr 2.7/1 
Str. 47 

Text protokolu:  

ZÁVĚR 2.7/1 

Po seznámení se s předloženými podklady a po ověření skutečností v nich uvedených KS 

konstatuje, že zjištění interních kontrolních útvarů VZP z minulého období se shoduje s kontrolními 

zjištěními, ke kterým dospěla KS v průběhu kontroly č. 9/2018. KS se ztotožňuje se závěrem 

z  kontroly VZP č. 5/2014, pokud jde o transparentnost, úplnost a vypovídací schopnost dokladů 

tvořících přílohy faktur dodavatelů, se zvláštním zřetelem na společnost MEDEA, kdy KS 

konstatuje, že uvedená zjištění přetrvávala i v období 20162018. Viz též závěr KS č. 1.1.2/1. 

Text námitky:  

(souvisí s námitkou č. 4) 

VZP se v žádném případě nemůže ztotožnit s tvrzením Kontrolní skupiny uvedeném v Závěru 

2.7/1, že „uvedená zjištění přetrvávala i v období 2016-2018“. Stejně jako v námitce č. 3 tohoto 

dokumentu VZP konstatuje, že prokazatelně k plnění nápravného opatření došlo, a to na základě 

kontroly č.  5/2014, kterou si úsek OKO sám vyžádal. To připustila i sama Kontrolní skupina, když 

v Protokolu uvedla, že „v tabulce výše uvedený způsob vykazování přehledu činností MEDEA za 

každé jednotlivé čtvrtletí nebyl do roku 2014 uplatňován. Zpracovávání daného přehledu bylo 

zahájeno až jako reakce na interní kontrolu VZP č. 5/2014“. Tuto tabulku, obsahující přehled 

činností a počet hodin odpovídající plnění za 1Q 2016 Kontrolní skupina v Protokolu sama uvedla. 

Dále je možné plnění nápravného opatření dovodit i z předložených dokumentů Kontrolní skupině, 

které jasně uvádějí rozpis poskytnutých služeb doplněný rovněž o položky odpracované doby 

(odpracovaných hodin) dle jednotlivých pracovních pozic. Lze konstatovat, že služby byly 

dodavatelem poskytovány od roku 2013 v  obdobném rozsahu, co do odpracované doby. 

Předložený způsob vykazování hodin byl v  souladu s praxí, vykazování činnosti PR agentur v 

rámci smluv, uzavřených na paušální plnění. 

Předmětné dokumenty jsou nedílnou součástí tohoto materiálu v Příloze č. 1. Každý z nich uvádí 

rozpis hodin na jednotlivé pracovníky za každé dodané plnění a za každý kalendářní měsíc, tedy: 

• Příprava a organizace komunikačních a marketingových aktivit, vyhledávání příležitostí 

pro prezentaci VZP. 

• Analytická část, plánování, strategie. 

• Media relations. 

VZP se může pouze domnívat, že Kontrolní skupina ve snaze zjednodušit text Protokolu pro další 

čtenáře, vytvořila vlastní tabulku č. 2, která v žádném případě nebyla předložena ze strany VZP. 

Takovou tabulkou žádný zaměstnanec VZP nedisponuje. OKO doposud neobdržela informaci, že 

by přijaté nápravné opatření a jeho způsob, Odbor kontroly rozporoval. 

Vypořádání námitky: ZAMÍTÁ SE 

mouckam

mouckam
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Odůvodnění: 

KS vycházela ve svém kontrolním zjištění a závěru k dané otázce z podkladů, které předložila 

VZP  ČR. Ze strany VZP je v námitce uvedeno, že „Předložený způsob vykazování hodin byl 

v  souladu s  praxí, vykazování činnosti PR agentur v rámci smluv, uzavřených na paušální plnění.“  

Tato argumentace nepřináší nové skutečnosti, které by jednoznačně potvrzovaly dostatečně 

průkazný a věrohodný způsob dokládání vykonané činnost ze strany smluvního partnera 

pro  VZP  ČR. 
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Námitka č. 24 

Závěr 2.8.1/1 
Str. 48 

Text protokolu:  

ZÁVĚR 2.8.1/1 

V dané souvislosti KS doporučuje, aby VZP přehodnotila současnou praxi a zvážila systematický 

a  v souladu s rolí a cíli VZP v oblasti komunikace, koncepční přístup k řízení dané oblasti, 

zejména pak nastavení účinných kontrolních nástrojů a procesů. 

Dále viz body 1.1.3., 2.3 a 2.4. 

Text námitky:  

VZP se neztotožňuje se závěry kontrolní skupiny uvedené v závěru 2.8.1/1. VZP zajišťuje £) 

zpracování strategických plánů, jak bylo uvedeno i ve vyjádření k námitce č. 5 a č. 17. 

Kontrolní a řídící procesy jsou ve VZP centrálně koncepčně a jednotně nastaveny a upraveny 

vnitřními předpisy. Pro oblast vnitřního řídícího a kontrolního systému je účinná SMR č. 5/2016, 

výkon vnitřních kontrol upravuje SMR č. 8/2017, interní audit upravují SMR č. 1/2016 a příkaz 

ředitele č. 9/2016, pro oblast řízení rizik byl vydán PŘ č. 12/2018, pro oblast finanční kontroly SMR 

3/2019, a pro oblast controllingu SMR č. 14/2019, pro oblast compliance SMR č. 7/2016. Oblast je 

dále komplexně upravena podpisovým a schvalovacím řádem č. 1/2017. 

Dále pak v rámci kontrolované oblasti rovněž PŘ č. 8/2019. 

Proces zadávání veřejných zakázek a uzavírání smluv je centrálně nastaven PŘ č. 24/2016. Tyto 

vnitřní předpisy jsou závazné pro řídící a kontrolní postupy a procesy nastavené a prováděné 

v  rámci OKO. 

Vypořádání námitky: ZAMÍTÁ SE 

Odůvodnění: 

KS předkládá pouze "DOPORUČENI" k pozornosti VZP ČR. 
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Námitka č. 25 

Závěr 2.8.2/1 
Str. 49 

Text protokolu:  

ZÁVĚR 2.8.2/1 

Po seznámení se s předloženými podklady, vnitřními předpisy VZP, písemnou informací VZP k 

dané problematice a po ověření postupu odboru OKO provedením analýzy vybraného vzorku 

konkrétních aktivit VZP, KS dospěla k závěru, že nastavení a praktické uplatňování zásad finanční 

kontroly v  oblasti komunikačních aktivit, hrazených z Provozního fondu, bylo v minulém období 

nedostatečné a vykazovalo znaky formálního přístupu. KS též v dané souvislosti upozorňuje na 

absenci každodenní aplikace formalizovaných kritérií pro uplatňování principů 3E pro účelné, 

hospodárné a  efektivní vynakládání veřejných prostředků v činnosti odboru OKO. KS dospělo k 

závěru, že v  důsledku dané situace existovalo nezanedbatelné riziko, a to jak z pohledu 

finančního, provozního, tak také z hlediska rizika podvodu, nekalých praktik a také rizika 

reputačního. 

Text námitky:  

VZP v prvé řadě upozorňuje na fakt, že jí není zřejmá souvislost mezi textem kapitoly 2.8.2 

a  Závěrem 2.8.2/1, což může být dáno i tím, že kapitola 2.8.2 se odkazuje na neexistující kapitolu 

2.9.VZP tak může pouze odkázat samotnou Kontrolní skupinu na její vlastní Souhrnný Závěr k 

bodu 2.8, podle kterého: „V případě smluv a objednávek z let 2016-2018 KS konstatuje zvýšení 

doložitelnosti a auditní stopy, včetně úplnosti a prokazatelnosti fakturovaných částek.“. VZP 

upozorňuje, že v současné době je platná Směrnice 3/2019 o Zajištění finanční kontroly (a jejích 

předchozích znění), která (stejně jako ve svých předchozích zněních) stanoví obecné zásady 

v  návaznosti na zákon č. 320/2001 o finanční kontrole. Ta mimo jiné ukládá, že: V působnosti 

náměstků ředitele VZP ČR a ředitelů samostatných odborů je stanovení kritérií pro posuzování 

hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti použití finančních prostředků v podmínkách VZP ČR, pokud 

nejsou v oblasti jejich působnosti kritéria stanovena právními předpisy, technickými, 

zdravotnickými nebo jinými normami, např. jejich vydání formou vnitřních předpisů VZP ČR. 

Definice kritérií musí být vždy před vydáním předložena ke schválení řediteli VZP ČR 

prostřednictvím interního sdělení. Popsaným postupem bude zajištěno, že hodnotící kritéria jsou 

předem a jasně písemně stanovena. 

VZP dále konstatuje, že Odbor komunikace postupuje v souladu s Vnitřními předpisy VZP. Provádí 

posuzování ex ante i ex post, plně v souladu se zásadami 3E. Tyto dokumenty si však Kontrolní 

skupina nevyžádala. 

Vypořádání námitky: ČÁSTEČNĚ SE VYHOVUJE 

Odůvodnění: 

KS upraví text v Protokolu s ohledem na částečnou oprávněnost námitky VZP ČR - podbod 2.9. 

Tento podbod skutečně není v Protokolu obsažen a zůstal v textu v průběhu zpracování 

dokumentu omylem. Původně uvažovaný samostatný podbod byl nahrazen ve finální verzi 



 
 
Č.j. MZDR 54075/2018/DZP  KONTROLA č. 9/2018 na VZP 
 

71 
 

protokolu částí 2.8.5. - jedná se o textové pochybení KS. Pokud jde o samotný závěr, KS jej 

potvrzuje. 

Nové znění dotčené části protokolu (po částečném vyhovění námitce): 

„KS si v rámci kontrolní činnosti vyžádala předložení dokumentace a vysvětlení postup při iniciaci, 

posuzování, schvalování, realizaci a vyhodnocování náhodně vybraných aktivit VZP ČR - OKO – 

viz  podkapitola č. 2.8.5. protokolu.“ 
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Námitka č. 26 

Závěr 2.8.4/1 
Str. 51 

Text protokolu:  

ZÁVĚR 2.7.4/1 

Po seznámení se s předloženými podklady a po ověření KS dospěla k závěru, že v oblasti 

komunikace VZP a s ní spojenými činnostmi odboru OKO není nastaven průběžný systém 

vyhodnocování činnosti, dosahování strategických cílů, plnění stanovených úkolů běžného ročního 

období a vyhodnocování dodavatelských smluvních vztahů, a to jak z hlediska přínosů, principů 

3E, tak i z hlediska rizik, které se vztahy s externími subjekty mohou souviset. 

V důsledku současného stavu existují dle KS vysoká rizika neúčelně, nehospodárně a neefektivně 

vynaložených veřejných prostředků. Neexistence systémových prvků při vyhodnocování 

jednotlivých činností OKO znesnadňuje, dle názoru KS, možnost efektivní kontroly činnosti VZP v 

dané oblasti. V dané souvislosti KS doporučuje zařadit pravidelně činnost v oblasti komunikace se 

zaměřením na procesy a dodržování principů 3E do plánu kontrol a interního auditu. 

Text námitky:  

VZP se neztotožňuje s tvrzením Kontrolní skupiny, že „nejsou pravidelně ze strany VZP hodnoceni 

a ani nejsou prováděny tržní analýzy s cílem ověřit aktuální podmínky na trhu“. VZP konstatuje, že 

Odbor komunikace v tuto chvíli neeviduje žádnou smlouvu, uzavřenou na období delší 3 let. Dále 

VZP konstatuje, že prokazatelně Kontrolní skupině doložila, že v případě dlouhodobé smlouvy se 

společností MEDEA (v tuto chvíli již vypovězené), provedla tržní analýzy, což sama Kontrolní 

skupina uvádí na straně 9 Protokolu: „Dle zápisu z Porady VZP ČR ze dne 8. 11. 2017 uložil ředitel 

VZP uskutečnit revizi uzavřených smluv na RP a Ústředí s důrazem na dobu jejich trvání a na 

soulad se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Smlouva s MEDEA byla na základě provedené 

revize ukončena ke dni 31. 12. 2018.“ a dále „KS požádala o předložení informace o tom, zda VZP 

postupovala v souladu s doporučením ÚOHS, tedy zda uskutečnila po 3 až 5 letech platnosti 

smlouvy průzkum trhu s cílem posoudit hospodárnost uzavřené smlouvy. 

VZP odpověděla dne 7. 1. 2019, že v roce 2015 provedla cenové srovnání dle doporučených 

hodinových sazeb vydaných Asociací Public Relations Agentur (dále jen „APRA“). Dle uvedeného 

cenové srovnání byla průměrná hodinová sazba obecně za odborné marketingové pozice vyšší 

než hodinová sazba, kterou hradila VZP. Dle APRA je průměrná hodinová sazba cca 2 5 70 Kč, 

kdežto VZP platilo pouze 1 665 Kč.“. 

VZP se dále neztotožňuje se závěrem Kontrolní skupiny, který uvádí, že: „v oblasti komunikace 

VZP a s ní spojenými činnostmi odboru OKO není nastaven průběžný systém vyhodnocování 

činnosti, dosahování strategických cílů, plnění stanovených úkolů běžného ročního období a 

vyhodnocování dodavatelských smluvních vztahů, a to jak z hlediska přínosů, principů 3E, tak i z 

hlediska rizik, které se vztahy s externími subjekty mohou souviset“. VZP může doložit, že 

 

• vyhodnocuje svou činnost, a to i z hlediska 3E, ex ante i ex post, k čemuž VZP odkazuje 

na  Přílohu č. 7 tohoto materiálu. VZP konstatuje, že dokumenty v této příloze si Kontrolní 

skupina za dobu probíhající kontroly ve VZP dodatečně nevyžádala. Principy 3E jsou na 

mouckam

mouckam
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Odboru komunikace nastaveny taktéž z hlediska výběru dodavatele, a to jak na základě 

Příkazu ředitele 24/2016 při  vypisování veřejných zakázek, tak z hlediska Příkazu ředitele 

8/2019 při  výběru partnera k poskytnutí finančního příspěvku na jeho aktivitu. Tyto dokumenty 

byly prokazatelně Kontrolní skupině předloženy. Kontrolní skupina dokonce ve svém závěru 

2.5/1 seznala přínosy v přijetí zmíněného Příkazu ředitele, díky kterému konstatuje „znatelný 

posun směrem k  zabezpečení potřebné a dostatečné úrovně součinnosti OMA (ÚSK) a OKO 

a tím dospět k  vyloučení či podstatnému omezení rizika duplicitních a nekoordinovaných 

činností obou útvarů a jednak zvýšení kontroly činnosti v dané oblasti aktivit VZP.“ 

• strategické cíle jsou z pohledu Odboru komunikace doložitelné, a to zejména s ohledem 

na  budování dobrého jména VZP. To VZP může doložit například materiály předloženými 

v  Příloze č. 2, nebo na základě ročních a měsíčních analýz, jejichž příklady přikládá v Příloze 

č. 8 tohoto materiálu. 

Dále VZP konstatuje, že si Kontrolní skupina sama protiřečí, když v Závěru 2.8.4/1 uvádí že: 

„V  důsledku současného stavu existují dle KS vysoká rizika neúčelně, nehospodárně a 

neefektivně vynaložených veřejných prostředků. Neexistence systémových prvků při 

vyhodnocování jednotlivých činností OKO znesnadňuje, dle názoru KS, možnost efektivní kontroly 

činnosti VZP v dané oblasti. V dané souvislosti KS doporučuje zařadit pravidelně činnost v oblasti 

komunikace se zaměřením na  procesy a dodržování principů 3E do plánu kontrol a interního 

auditu“ kdežto v Závěru 2.8.3/1 uvádí, že: „Po seznámení se s předloženými podklady a po 

ověření deklarovaného procesu výběru dodavatelů na namátkově vybraných příkladech KS 

dospěla k závěru, že VZP - OKO již v době kontroly postupovala při výběru dodavatelů v souladu s 

příslušnými zákonnými a vnitřními předpisy VZP při spravování veřejných prostředků a jejich 

vynakládání na aktivity v oblasti komunikace.“ Navíc VZP deklaruje, že každoročně všechny 

činnosti VZP podléhajíc klasifikaci rizikovosti a  probíhají pravidelné audity a kontroly, což ostatně 

Kontrolní skupině musí být známo, kdy jí prokazatelně byly veškeré kontrolní zprávy předány a 

sama je uvádí na straně 45 Protokolu. 

Vypořádání námitky: ČÁSTEČNĚ SE VYHOVUJE 

Odůvodnění: 

KS upraví text Protokolu s cílem zdůraznit, že se kontrolní zjištění KS týkalo minulé praxe 

vykazující  určité nedostatky z pohledu kontroly, ale současně KS konstatuje přijímání postupných 

nápravných  opatření a kroků VZP ČR. S tímto úsilím VZP ČR souvisí i doporučení KS ve směru 

k činnosti interního auditu a kontrol VZP ČR. 

Nové znění dotčené části protokolu (po částečném vyhovění námitce): 

ZÁVĚR 2.7.4/1 

„Po seznámení se s předloženými podklady a po ověření KS dospěla k závěru, že v oblasti 

komunikace VZP ČR a s ní spojenými činnostmi odboru OKO nebyl v minulém období 

uskutečňován průběžný systém vyhodnocování činnosti, dosahování strategických cílů, plnění 

stanovených úkolů běžného ročního období a vyhodnocování dodavatelských smluvních vztahů, a 

to jak z hlediska přínosů, principů 3E, tak i z hlediska rizik, které se vztahy s externími subjekty 

mohou souviset. 

V důsledku toho existovala dle KS rizika neúčelně, nehospodárně a neefektivně vynaložených 



 
 
Č.j. MZDR 54075/2018/DZP  KONTROLA č. 9/2018 na VZP 
 

74 
 

veřejných prostředků. Neexistence systémových prvků při vyhodnocování jednotlivých činností 

OKO znesnadňovala, dle názoru KS, možnost efektivní kontroly činnosti VZP ČR v dané oblasti. 

KS zaznamenala zejména v posledním období určitou změnu v nastavení systémových prvků 

zaměřených na uskutečňování průběžného vyhodnocování činnosti VZP ČR v oblasti komunikace. 

S cílem ověřit uplatňování těchto zásad v současné a budoucí praxi KS doporučuje zařadit 

pravidelně činnost v oblasti komunikace se zaměřením na procesy a dodržování principů 3E 

do  plánu kontrol a interního auditu.“ 
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Námitka č. 27 

2.8.5. Smlouvy a objednávky, Závěr 2.8.5/1 
Str. 54 

Text protokolu:  

Přímá objednávka byla v souladu s tehdy platným předpisem (PŘ 12/2013) realizována s odkazem 

na výjimečný případ naléhavé objednávky externích poradenských služeb. Zdůvodněna byla 

doloženým zápisem z porady vedení (9. 4. 2014) zajištěním krizové komunikace.  

Ve smlouvě se vyskytuje dle č. 3 odst. 4a) povinnost potvrdit převzetí služeb formou písemného 

protokolu, který obsahuje mj. dokumentaci prokazatelně osvědčující plnění, rozsah 

konzultačních/zpracovatelských hodin, termíny konání, konzultací či termín předání 

zpracovatelských prací a případná doporučení, dobu poskytování objednané služby a osoby 

přebírající plnění. KS prověřila vystavenou fakturu na konzultační služby (květen-srpen za 80 000 

Kč bez DPH). V rámci kontroly plnění byl v průběhu konzultace vyžádán „předávací protokol“, který 

však nebyl nalezen a doložen.  

 

ZÁVĚR 2.8.5/1  

KS konstatuje, že ačkoliv je doložitelnost plnění ošetřena smluvním zakotvením povinnosti dodat 

předávací protokol, tento nebyl nalezen a tudíž předložen ke kontrole. Na předložených fakturách 

nebyl uveden podrobný rozklad plnění ze strany dodavatele na hodiny, ale pouze souhrnná částka 

v Kč. V důsledku toho KS nemohla provést rozklíčování a kontrolu plnění.  

KS dále konstatuje, že součástí dokumentace není doklad o předběžném provedení průzkumu trhu 

před oslovením firmy – smluvního partnera. Bez ohledu na skutečnost, že daná zakázka byla 

uskutečněna přímo na společnost P&P Media s.r.o., měl být proveden průzkum trhu a faktický 

výběr možného dodavatele, což nebylo v předložené dokumentaci zdokumentováno a doloženo. 

Předložené doklady sice jsou v souladu s tehdy platnou interní dokumentací VZP, ale fakticky 

v  rozporu se zásadami postupu zadavatele dle § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách. 

Konkrétní doporučení týkající se dodržování postupů dle zákona o finanční kontrole byla 

formulována v závěrech č. 2.4.1. a 2.4.2. 

Text námitky:  

VZP konstatuje, že Smlouva 4100031989, prokazatelně Kontrolní skupině předložená, neupravuje 

povinnost předkládat předávací protokol, ale protokol akceptační. Tak je uvedeno v Článku II, odst. 

12, písm. c): „úplné a bezvadně poskytnuté Služby dle Článku I. a II. této Smlouvy na základě 

Akceptačního protokolu převzít a zaplatit za ně Poskytovateli dohodnutou cenu“, nikoli však v 

článku 3, odst. 4a), jak v Protokolu uvádí Kontrolní skupina. Uvedený článek obsahuje ujednání 

ohledně pověřených osob. VZP tuto smlouvu předkládá v Příloze č. 9 tohoto materiálu. VZP 

deklaruje, že tento protokol nebyl Kontrolní skupinou oficiálně vyžádán a dále, že tento protokol 

existuje a je uveden v Příloze č. 10 tohoto materiálu.  

 

Dále VZP konstatuje, že předložená faktura byla vystavena na základě Objednávky č. 80/1 – OKO 

– 2014, ve které VZP objednávala konzultační a mediální služby za měsíc červen – srpen 2014, 

jak je také na faktuře uvedeno, a dále k ní byl přiložen ze strany dodavatele vypracovaný rozpočet 
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s přesným vymezením popisu služeb, rozpisu hodin a ceny za jednotku. Tato objednávka včetně 

přílohy byla Kontrolní skupině prokazatelně předložena a VZP ji přikládá v Příloze č. 11 tohoto 

materiálu.  

VZP se dále nemůže ztotožnit s tvrzením Kontrolní skupiny: „KS dále konstatuje, že součástí 

dokumentace není doklad o předběžném provedení průzkumu trhu před oslovením firmy 

smluvního partnera. Bez ohledu na skutečnost, že daná zakázka byla uskutečněna přímo na 

společnost P&P Media s.r.o., měl být proveden průzkum trhu a faktický výběr možného 

dodavatele, což nebylo v předložené dokumentaci zdokumentováno a doloženo. Předložené 

doklady sice jsou v souladu s tehdy platnou interní dokumentací VZP, ale fakticky v rozporu se 

zásadami postupu zadavatele dle § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.“, kdy té 

bylo ze strany VZP při konzultacích jasně vysvětleno a doloženo, že se jednalo o výjimečnou 

situaci. Sama Kontrolní skupina se odkazuje na ustanovení Příkazu ředitele 12/2013, který v 

článku III. stanoví pravidla pro Přímé objednávky:  

 

(1) Přímou objednávku lze použít v případě veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou do 

250.000,- Kč bez DPH tehdy, pokud je třeba dodávky, služby nebo stavební práce zajistit 

neprodleně nebo v případě havárie, a to za podmínek uvedených v odstavci 2.  

(2) Přímou objednávku lze použít pouze ve výjimečných případech a řádně odůvodněných 

případech, kterými jsou:  

c) naléhavé objednávky externích poradenských služeb,  

Na základě tohoto Příkazu a rozhodnutí Porady vedení ze dne 9. 4. 2014 byla tato přímá 

objednávka na plnění ve výši 180 000 Kč vystavena. Na obě skutečnosti Kontrolní skupina na 

straně 54 Protokolu sama odkazuje. Tato smlouvy byla uzavřena v době, kdy VZP řešila krizovou 

situaci.  

VZP dále konstatuje, že tento postup považuje za legitimní 

 

Návrh úpravy Protokolu:  

VZP žádá o úpravu textu znění závěru 2.8.5/1 v intencích výše uvedeného 

 

Přílohy:  

Příloha č. 5 – Smlouva se společností P&P Media s.r.o.  

Příloha č. 6 – Akceptační protokol  

Příloha č. 7 – Objednávka včetně rozpočtu a rozpisu hodin. 

Vypořádání námitky: ČÁSTEČNĚ SE VYHOVUJE 

Odůvodnění: 

KS souhlasí s částečnou opravou textu daného závěru. VZP ČR doložila danou skutečnost 

až  v  průběhu námitkového řízení, a to i přesto, že bylo v průběhu konzultace během kontroly 

žádáno. Po předložení písemného protokolu v rámci námitkového řízení KS dodatečně konstatuje, 

že plnění objednávky je transparentní a plně doložitelné. 

 

KS se odkazuje na § 6 ZVZ: zásadu transparentnosti, diskriminace, rovného zacházení. Poukazuje 

na fakt, že předběžná tržní konzultace či bleskový průzkum trhu s cílem podložit výběr přímo 

oslovené firmy je adekvátním postupem, který zdůvodní výběr dodavatele. 

 

mouckam
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Nové znění dotčené části protokolu (po částečném vyhovění námitce): 

„Ve smlouvě se vyskytuje dle čl. 2 odst. 9 povinnost potvrdit převzetí služeb formou písemného 

protokolu, který obsahuje mj. dokumentaci prokazatelně osvědčující plnění, rozsah 

konzultačních/zpracovatelských hodin, termíny konání, konzultací či termín předání 

zpracovatelských prací a případná doporučení, dobu poskytování objednané služby a osoby 

přebírající plnění.  

 

ZÁVĚR 2.8.5/1  

Písemný protokol nebyl na vyžádání nalezen a předložen v průběhu kontroly, v důsledku toho KS 

nemohla provést rozklíčování a kontrolu plnění. 

 

KS dále konstatuje, že součástí dokumentace není doklad o předběžném provedení průzkumu trhu 

před oslovením firmy – smluvního partnera, bez ohledu na skutečnost, že daná zakázka byla 

uskutečněna přímo na společnost P&P Media s.r.o. Předložené doklady jsou v souladu s tehdy 

platnou interní dokumentací VZP ČR.  KS nicméně poukazuje na zásady vyplývající z postupu 

zadavatele dle § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, který obsahuje mj. zásadu 

transparentnosti výběru dodavatele. Současně KS dodává, že v současné době je již dle sdělení 

VZP ČR krizová komunikace řešena formou ad hoc objednávek na základně smlouvy uzavřené 

ve  výběrovém řízení.“ 
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Námitka č. 28 

2.8.5. Smlouvy a objednávky, Závěr 2.8.5/2 
Str. 55 

Text protokolu:  

Závěry mediální analýzy měly být využity s ohledem na kritickou situaci při uzavírání rámcových 

smluv se zdravotnickými zařízeními. KS prověřila fakturu vystavenou fakturu na částku 42 000 Kč 

bez DPH (na faktuře chyběl podpis poskytovatele) a provedenou analýzu.  

 

Objednávka.č.113-OKO-2014  

Objednávka vystavena dne 2. 12. 2014 na částku 48 000 Kč bez DPH. Předmětem plnění byl 

Mediální trénink. Objednávka byla zdůvodněna (7. 11. 2014) potřebou řešení krizových témat (IZIP, 

Chambon, protonové centrum). KS byl předložena nabídka skládající se z programu školení 

na  jeden den (obdobně viz objednávka: 36-OKO-2017). 

ZÁVĚR 2.8.5/2  

KS po ověření skutečností uvedených v dodané dokumentaci související s daným výběrovým 

řízením konstatuje, že daná zakázka byla zadána přímo společnosti Profile Consultants s.r.o. KS 

hodnotí daný postup jako nesprávný, kdy ze strany VZP měl být proveden průzkum trhu a faktický 

výběr možného dodavatele uskutečněn z několika potenciálních subjektů, což nebylo v 

dokumentaci předložené KS ke kontrole zdokumentováno a doloženo. Navíc předmět podnikání 

zvoleného dodavatele zapsaný v obchodním rejstříku není v souladu s předmětem plnění, webové 

stránky dané společnosti nebyly nalezeny. KS upozorňuje nejen na riziko v podobě chybějící 

auditní stopy, ale též nemůže vyloučit rizika související s integritou, klientelismem, porušením 

zásad transparentnosti a  základních zásad hospodářské soutěže.  

 

Dále KS dospěla k závěru, že interní předpisy VZP z uvedeného období neobsahovaly povinnost 

dokladovat objednávky do 50 000 Kč bez DPH, daná skutečnost nebyla metodicky zakotvena ani 

interním (metodickým) předpisem odboru OKO. Na fakturách předložených ke kontrole KS, nebyl 

uveden rozklad na hodiny, ale pouze souhrnná částka. Rozklíčování a kontrola plnění tedy nebylo 

možné ze strany KS uskutečnit. 

Text námitky:  

VZP nemůže souhlasit s tvrzením Kontrolní skupiny, že „na faktuře chyběl podpis poskytovatele“. 

Veškeré dokumenty k předmětné objednávce byly Kontrolní skupině prokazatelně předloženy a 

VZP konstatuje, že na faktuře k objednávce č. 75 – OKO – 2013 podpis uveden je. Faktura je 

Přílohou č. 12 tohoto materiálu. VZP dále konstatuje, že dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH není 

povinné, aby faktura obsahovala razítko a podpis.  

 

VZP konstatuje, že ze strany VZP bylo Kontrolní skupině při konzultacích jasně vysvětleno 

a  doloženo, že se jednalo o výjimečnou situaci. Byla řešena krizová komunikace, kdy krizová 

komunikace musí být řešena okamžitě a není proto možné vyhledávat a poptávat nejlevnější ceny 

na trhu, je nutné obrátit se na ověřeného profesionála. VZP konstatuje, že bylo postupováno 

v  souladu s vnitřními předpisy, konkrétně Příkazu ředitele 12/2013, který v článku III. stanoví 

pravidla pro Přímé objednávky:  

mouckam
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(1) Přímou objednávku lze použít v případě veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou 

do  250.000,- Kč bez DPH tehdy, pokud je třeba dodávky, služby nebo stavební práce zajistit 

neprodleně nebo v případě havárie, a to za podmínek uvedených v odstavci 2.  

(2) Přímou objednávku lze použít pouze ve výjimečných případech a řádně odůvodněných 

případech, kterými jsou:  

(3) naléhavé objednávky externích poradenských služeb  

Kontrolní skupině bylo dále na konzultacích vysvětleno, že cenu Mediálního tréninku v takovém 

rozsahu, jaký požadovala VZP nelze na internetu dohledat. Dohledat lze skupinová školení, 

při  kterých se účastníci setkají pouze s obecnými zásadami, nikoli individuálně a cíleně zaměřený 

trénink.  

VZP dále v Příloze č. 9 tohoto materiálu přikládá výpis obchodního rejstříku uvedené společnosti 

Profile Consultants, ze kterého jasně vyplývá, že do 4. 8. 2014 bylo předmětem podnikání 

pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, v 

současné době, je  předmětem podnikání této společnosti Výroba, obchod a služby neuvedené v 

přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Podle dokumentů uváděných Ministerstvem průmyslu a 

obchodu, taktéž uvedených v Příloze č. 13 tohoto materiálu je pak součástí této činnosti i 

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků. VZP se tedy na 

základě výše uvedeného nemůže ztotožnit se závěrem Kontrolní skupiny, že předmět podnikání 

společnosti Profile Consultants s.r.o. „není v souladu s předmětem plnění“. To, že daná společnost 

dnes, téměř 5 let po poskytnutém plnění, nevlastní webové stránky nemůže VZP hodnotit, navíc 

VZP konstatuje, že neexistuje žádný právní předpis, který by povinnost vlastnit webové stránky 

společnostem ukládal.  

 

K poslední části Závěru 2.8.5/2 „Dále KS dospěla k závěru, že interní předpisy VZP z uvedeného 

období neobsahovaly povinnost dokladovat objednávky do 50 000 Kč bez DPH, daná skutečnost 

nebyla metodicky zakotvena ani interním (metodickým) předpisem odboru OKO. Na fakturách 

předložených ke kontrole KS, nebyl uveden rozklad na hodiny, ale pouze souhrnná částka. 

Rozklíčování a kontrola plnění tedy nebylo možné ze strany KS uskutečnit.“ VZP konstatuje, 

že  všechny objednávky vystavované mimo smluvní vztah obsahují přesně vymezenou 

požadovanou službu, stejně jako ustanovení, že Fakturováno bude na základě doručeného 

a  prokázaného plnění. Faktury k oběma předmětným objednávkám pak odkazují na čísla 

objednávek tedy 75 – OKO – 2013 a 113 - OKO -2014. U objednávky 75 – OKO – 2013 bylo 

ze  strany VZP požadováno plnění v požadované hodnotě, jakožto v maximálním rozsahu, který je 

VZP schopna za podobné plnění platit. U objednávky 113 – OKO – 2014 je dokonce součástí 

objednávky uveden rozsah činnosti za poskytované plnění mediálního tréninku. Ve všech 

případech je VZP schopna doložit požadované plnění s výjimkou Mediálních tréninků, a to s 

ohledem na ochranu osobních a citlivých údajů, která tato plnění obsahují tak, jak bylo na 

konzultacích Kontrolní skupině vysvětleno. Přesto bylo Kontrolní skupině nabídnuto jedno plnění 

alespoň k nahlédnutí. Tuto nabídku Kontrolní skupina odmítla. 

Vypořádání námitky: ČÁSTEČNĚ SE VYHOVUJE 

Odůvodnění: 

KS akceptovala předloženou objednávku i předložený předmět činnosti po 4. 8. 2014. 

KS souhlasí s námitkou týkající se fakturace školení. Celková částka a podrobný rozpis počtu 
hodin jsou dostatečným dokladem. 

mouckam
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K závěru týkajícího se mediálního tréninku KS ve svém závěru setrvává na dokládání průzkumů 

trhu. Průzkum trhu není zúžen na prosté dohledávání na internetu. Průzkum trhu lze provádět 

rovněž „předběžnou tržní konzultací“, kdy firma osloví s konkrétním požadavkem několik firem a 

zjistí, jaké jsou podmínky. Takto lze získat orientaci na trhu a alternativní možnost školení.  

V tomto případě průzkum trhu mohl sloužit jako transparentní a adekvátní podklad odůvodňující 

výběr dodavatele dle poměru kvalita vs. cena. 

 

Nové znění této dotčené protokolu (po částečném vyhovění námitce): 

„KS prověřila fakturu vystavenu na částku 42 000 Kč bez DPH a provedenou analýzu.  

 

ZÁVĚR 2.8.5/2  
KS po ověření skutečností uvedených v dodané dokumentaci související s daným výběrovým 

řízením konstatuje, že daná zakázka byla zadána přímo společnosti Profile Consultants s.r.o. KS 

hodnotí daný postup jako nesprávný, kdy ze strany VZP ČR měl být proveden průzkum trhu 

a  faktický výběr možného dodavatele uskutečněn porovnáním několika potenciálních subjektů, 

což nebylo v dokumentaci předložené KS ke kontrole zdokumentováno a doloženo.“ 
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Námitka č. 29 

2.8.5. Smlouvy a objednávky, Závěr 2.8.5/3 
Str. 56-57 

Text protokolu:  

KS prověřila dokumentaci k výběrovému řízení. Na základě oznámení o zahájení zadávacího 

řízení dne 1. 9. 2007 si zadávací dokumentaci vyžádalo 9 zájemců. Dne 17. 9. 2007 je v seznamu 

nabídek duplicitně uvedena nabídka Ami Communications, spol. s.r.o. Komisí vybrána dle 

protokolu o  posouzení nabídek ze dne 26. 10. 2007 nabídka firmy Ami Communications, zápis je 

podepsán pouze 4 z 5 členů komise.  

 

Objednávka č. 36-OKO 2017  

Objednávka vystavena dne 10. 3. 2017 na částku 45 000 Kč bez DPH. Předmět plnění byl 

Mediální trénink pro mírně pokročilé komunikátory dle nabídky (přílohy) této objednávky v 

uvedeném rozsahu: A) Teoretická příprava a konzultace komunikace s médii (90 min): seznámení 

s mediálním prostředím v ČR, základní rady pro práci s médii a novináři, konzultace aktuálních 

témat a problémů trénovaného, jak se připravit na rozhovor s novinářem, jak se připravit, obléci a 

chovat při TV rozhovoru; B) Praktická cvičení (1 hodina): televizní rozhovor (interiér), neutrální 

rozhovor pro laiky (exteriér); C) Praktická cvičení (2 hodiny): televizní rozhovor- přímý přenos 

(exteriér: stand-up do kamery), vystoupení na tiskové konferenci mořský koník, benefity VZP); 

nácvik konfliktního/krizového rozhovoru na různá témata (zpravodajská relace). Dle interního 

předpisu PP 24/2016 čl. 30, by měl být doložen v dokumentaci poznatek o výši cen stejného nebo 

obdobného předmětu plnění zjištěný z veřejně přístupných informačních zdrojů, jako je např. 

internet, a  odůvodnění 3E.  

 

ZÁVĚR 2.8.5/3  

KS prověřila předloženou dokumentaci a konstatuje, že v případě objednávky nebylo v souladu 

s  interním předpisem doloženo srovnání cen obdobného plnění, KS nemůže v dané souvislosti 

vyloučit riziko nehospodárného vynaložení veřejných prostředků. 

Text námitky:  

VZP se neztotožňuje s tvrzením Kontrolní skupiny, že: „Dne 17. 9. 2007 je v seznamu nabídek 

duplicitně uvedena nabídka Ami Communications…“. Tato nabídka uvedena duplicitně není, 

ze  strany uchazeče byly předloženy dvě obálky, z čehož jedna prokazatelně obsahovala 

kvalifikaci a druhá pak prokazatelně samotnou nabídku. Kopie obou obálek a protokol o přijetí 

Podatelnou VZP na Ústředí přikládá VZP v Příloze č. 14 tohoto Protokolu. VZP dále konstatuje, že 

vysvětlení se Kontrolní skupina nedožadovala.  

 

Dále VZP upozorňuje, že při konzultacích bylo členům Kontrolní skupiny vysvětleno, že ceny 

za  Mediální tréninky v rozsahu, který VZP požadovala nelze dohledat, žádná agentura je není 

schopna obecně uvádět na svých webových stránkách. Ceny dohledatelné jsou za mediální 

tréninky ve skupinách v rozsahu, který v žádném případě neodpovídal rozsahu, který kvůli krizové 

komunikace VZP pro svého vrcholného představitele požadovala. Běžné služby, které jsou 

vydávané za mediální tréninky, jsou ve své podstatě pouze školením a uvedením do problematiky, 

nikoli Mediálním tréninkem na konkrétní téma, kdy školený je celý den v kontaktu se školitelem 
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sám, může si celý den zkoušet své téma argumentovat a obhajovat před televizními kamerami, 

okamžitě se mu dostává zpětné vazby a upozornění na chyby. Takových tréninků je v České 

republice schopni málo lektorů a VZP vzhledem ke krizové situaci potřebovala již ozkoušeného 

profesionála. S tím vším byla Kontrolní skupina na konzultacích seznámena a nepožadovala 

dodatečně žádná další doložení srovnání cen. Na základě toho se v žádném případě nemůže 

ztotožnit se závěrem Kontrolní skupiny 2.8.5/3. 

Vypořádání námitky: ČÁSTEČNĚ SE VYHOVUJE 

Odůvodnění: 

KS akceptuje podklad předložený VZP ČR a opravuje část protokolu.  

KS doplňuje, že lze oslovit vzdělávací agentury se specifickou nabídkou a předběžný průzkum trhu 

udělat. Pokud VZP ČR trvá na  konkrétním lektorovi (který prokazuje dle VZP ČR vysokou kvalitu), 

měla by  nezbytnost vynaložení prostředků nad rámec běžně hrazených výdajů za vzdělávání (zde 

5000 Kč/ hodina) odůvodnit a doložit, že u speciálních lektorů vysoké kvality jde o přiměřenou 

cenu. 

Nové znění této části protokolu (po částečném vyhovění námitce): 

„KS prověřila dokumentaci k výběrovému řízení. Na základě oznámení o zahájení zadávacího 

řízení dne 1. 9. 2007 si zadávací dokumentaci vyžádalo 9 zájemců. Dne 17. 9. 2007 je v seznamu 

nabídek uvedena nabídka Ami Communications, spol. s.r.o. Komisí vybrána dle protokolu o 

posouzení nabídek ze dne 26. 10. 2007 nabídka firmy Ami Communications, zápis je podepsán 

pouze 4 z 5 členů komise.  

 

ZÁVĚR 2.8.5/3  

KS prověřila předloženou dokumentaci a konstatuje, že v případě objednávky nebylo v souladu 

s  interním předpisem doloženo srovnání cen obdobného plnění, KS nemůže v dané souvislosti 

vyloučit riziko nehospodárného vynaložení veřejných prostředků.“ 
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Námitka č. 30 

2.8.5. Smlouvy a objednávky, Závěr 2.8.5/4 
Str. 58-59 

Text protokolu:  

Ambit Media, a.s. (IČO: 27222160) 
Firma byla do OR zapsána 1. 2. 2006 (původní název firmy: CZECH HEALTH MAGAZINES, a.s.), 
zabývá se výrobou, obchodem a službami neuvedenými v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona. 

Reklama a propagace/zajištění informačního kanálu pro smluvní partnery 

Smluvní vztah byl uzavřen 22. 10. 2010 na období 2010-2012 na částku 59 250 000 Kč bez DPH. 

Předmět plnění je zajištění informačního kanálu pro smluvní partnery, který efektivně 

osloví smluvní partnery zdravotnických zařízení průzkum vnímání VZP u odborné veřejnosti 

a vydávání a distribuce informačního kanálu, prezentace ve Zdravotnických novinách, 

v měsíčníku Florence a dále dle v blíže specifikovaných periodicích. 

 

Důvodem pro tento názor KS je zejména skutečnost, že VZP neprokázala uskutečnění průzkumu 

trhu a cenových relací spojených s plněním dle tehdy předpokládané smlouvy s dodavatelem a své 

úsilí využít konkurenčního prostředí v ČR a dalších zemích EU. 

ZÁVĚR 2.8.5/4 

S ohledem na skutečnost, že KS v průběhu kontroly neobdržela od VZP podklady nebo konkrétní 

informace o vyhodnocení přínosu, účinnosti kontrolované tříroční smlouvy, KS nemohla posoudit 

tyto aspekty. S přihlédnutím k této skutečnosti KS upozorňuje, jak je již uvedeno výše, na možné 

riziko nehospodárného vynaložení veřejných prostředků. 

Text námitky:  

VZP si v prvé řadě na tomto místě dovolí upozornit na Kontrolní skupinou chybně uvedené 

Identifikační číslo společnosti Ambit Media, a.s. Uvedené IČO: 27222160 v Obchodním rejstříku 

neexistuje a není uvedené. Společnost Ambit Media, a.s. bylo přiděleno IČO: 

27422160. 

Dále si VZP dovolí upozornit na značný rozpor v tvrzeních Kontrolní skupiny, když ta na jednom 

místě uvádí, že: „KS prověřila dokumentaci k výběrovému řízení... “ a na druhém pak, že: „ VZP 

neprokázala uskutečnění průzkumu trhu. “. VZP se domnívá, že pokud je jakýkoli dodavatel 

jakékoli služby vybírán na základě výběrového řízení, zejména pak, řízení otevřeného jako v 

případě Ambit Media, není nutné dále prokazovat průzkum trhu, ten je prokázán samotnou 

veřejnou zakázkou. Dle protokolu, který byl Kontrolní skupině prokazatelně předložen, byla VZP 

podána jediná nabídka. VZP se domnívá, že v souladu s §6 zákona 137/2006 vyvinula veškeré 

úsilí využít konkurenční prostředí. 

VZP se dále nemůže ztotožnit se závěrem, že: „KS v průběhu kontroly neobdržela od VZP 

podklady nebo konkrétní informace o vyhodnocení přínosu, účinnosti kontrolované tříroční 

smlouvy,“. Kontrolní skupině bylo na konzultacích vysvětleno, že oba informační kanály – 

Infoservis VZP a  Akcent VZP, byly v té době jediným komunikačním kanálem mezi VZP a jejími 

smluvními partnery a zdravotnickým personálem vůbec. Vzhledem ke čtenosti 25 000 měsíčně v 
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případě Infoservisu a  5 000 ks měsíčně v případě „Akcentu“, s přihlédnutím ke skutečnosti, že 

VZP měla v roce 2011 uzavřeny smlouvy s 30 823 ambulantními specialisty a lékaři primární péče 

(údaje vycházejí z  Ročenky VZP z roku 2011, která je Přílohou č. 15 tohoto materiálu), bylo 

zajištěno, že bylo pravidelně oslovováno cca 80% těchto lékařů. Vedle toho ve stejném roce VZP 

měla uzavřeny smlouvy s 275 lůžkovými zařízeními. Lze z oficiálních zdrojů dohledat, že 

Zdravotnické noviny, jejichž byly Inforservis VZP a Akcent VZP přílohou, měly v roce 2011 čtenost 

49 000. VZP tuto skutečnost dokládá v Příloze č. 16 tohoto materiálu. V té době, kdy ještě nebyly 

ne vzestupu on-line média a sociální sítě byly tyto printy jediným komunikačním kanálem vůči 

těmto partnerům. VZP tedy konstatuje, že na základě výše uvedeného je vyhodnocení přínosu a 

účinnosti doloženo, Kontrolní skupina si však tyto informace nevyžádala. 

Vypořádání námitky: ČÁSTEČNĚ SE VYHOVUJE 

Odůvodnění: 

KS opraví v Protokolu IČ společnosti Ambit Media, a.s. Dále KS upraví část textu Protokolu, ve 

které se hovoří o neprokázání uskutečnění průzkumu trhu a cenových relací spojených s plněním 

dle tehdy předpokládané smlouvy s dodavatelem a své úsilí využít konkurenčního prostředí v ČR 

a  dalších zemích EU. Částečně tak akceptuje argumentaci VZP uvedenou v námitce 30. 

Současně KS potvrzuje svůj závěr č. 2.8.5/4 uvedený v Protokolu. KS dále uvádí, že v rámci 

námitkového řízení nedohledala Přílohu č. 15 ani Přílohu 16, které VZP avizovala v předložených 

námitkách. Předpokládá, že Přílohou č. 15 myslela VZP Přílohu č. 11 a Přílohou č. 16 myslelo 

přílohu č. 12. Dle  KS ani zmíněné přílohy nedokládají dostatečným způsobem vyhodnocení 

přínosu a účinnosti dané aktivity. V daném případě se jedná spíše o definování cílové skupiny a 

informaci o pravidelné čtenosti jednotlivých deníků či periodik. KS u namátkou vybraných a 

kontrolovaných marketingových projektů postrádala následné vyhodnocení projektů, které by 

doložilo jejich účelnost, potřebnost a potenciální využitelnost v případě opakování či obdobného 

projektu.“ 

Nové znění dotčené části protokolu (po částečném vyhovění námitce): VIZ 31-32 sladit 

• „Ambit Media, a.s. (IČO: 27422160)“; 
 

• „Reklama a propagace/zajištění informačního kanálu pro smluvní partnery 

 

Smluvní vztah byl uzavřen 22. 10. 2010 na období 2010-2012 na částku 59 250 000 Kč bez 

DPH. Předmět plnění je zajištění informačního kanálu pro smluvní partnery, který efektivně 

osloví smluvní partnery zdravotnických zařízení průzkum vnímání VZP u odborné veřejnosti 

a vydávání a distribuce informačního kanálu, prezentace ve Zdravotnických novinách, 

v  měsíčníku Florence a dále dle v blíže specifikovaných periodicích. 

 

KS prověřila dokumentaci k výběrovému řízení, Dle protokolu o otevírání obálek ze dne 

26.10 2008 byla podána jediná nabídka firmy Ambit Media a.s. Komise dále zasedla 7.2. 

2009. Ve zprávě o posouzení nabídek (bez uvedení data posouzení nabídek je uvedeno, 

že komise nabídku nehodnotí, pouze konstatuje, že nabídka splňuje podmínky. 9.2. 2009 je 

rozhodnutím o výběru vybrána firma Ambit Media a.s. I když KS neshledala v postupu 

komise VZP porušení zákonných ustanovení v oblasti veřejných zakázek, nemůže 

s přihlédnutím k délce trvání smluvního vztahu mezi VZP a dodavatelem a zejména 

mouckam

mouckam

mouckam

mouckam



 
 
Č.j. MZDR 54075/2018/DZP  KONTROLA č. 9/2018 na VZP 
 

85 
 

k objemu finančního plnění VZP vůči dodavateli vyloučit riziko nehospodárného vynaložení 

veřejných prostředků.“ 
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Námitka č. 31 

2.8.5. Smlouvy a objednávky, Závěr 2.8.5/5 
Str. 59-60 

Text protokolu:  

KS bylo předloženo odůvodnění JŘBU, kde je uvedeno:…“Pojišťovna je přesvědčena o 

smysluplné podpoře vědeckých pracovníků zejména v oblasti zdravotnictví. Projekt nabízí 

financování výzkumů, vyhledávání vývojových a výzkumných pracovišť. Podporou tohoto projektu 

získá VZP prestiž a  reklamu v široké oblasti nejenom ekonomické, ale zejména zdravotnictví, 

kultury, vědy a techniky. Tento projekt tím, že poskytuje podporu vědeckým kapacitám, má přínos 

do úspory finančních prostředků ve zdravotnictví.“ Přínos pro VZP tkví zejména v prestiži být 

spojována s tímto projektem, protože mimo jiné podporuje významný český vynález: Přípravek pro 

prevenci a léčbu iniciativního zubního kazu, jehož využití v praxi přinese velkou finanční podporu v 

českém zubařství. 

 

ZÁVĚR 2.8.5/5  

KS prověřila doklady týkající se uzavření výše uvedené smlouvy. KS v průběhu kontroly 

neobdržela od VZP podklady či konkrétní informace o vyhodnocení přínosu, účinnosti kontrolované 

smlouvy. V  důsledku těchto skutečností KS nemohla posoudit odůvodnění výdaje veřejných 

prostředků na propagaci v oboru vědy v souvislosti s podporou zubařství. S přihlédnutím k této 

skutečnosti KS upozorňuje na možné riziko neúčelného a nehospodárného vynaložení veřejných 

prostředků a tím k možnému porušení § 4 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. 

Text námitky:  

VZP se neztotožňuje se závěrem Kontrolní skupiny, ve kterém mimo jiné uvádí, že: „……….KS 

v  průběhu kontroly neobdržela od VZP podklady či konkrétní informace o vyhodnocení přínosu, 

účinnosti kontrolované smlouvy. V důsledku těchto skutečností KS nemohla posoudit odůvodnění 

výdaje veřejných prostředků……“  

V případě vyhodnocení přínosu, je nutné pracovat s pojmem efektivita výdaje (jakožto 

ekonomickým pojmem). Efektivnost (účinnost, efektivita či produktivita) znamená účinnost 

vložených zdrojů a  užitek jimi získaný. Jinými slovy se jedná o poměr výstupů a vstupů určité 

činnosti či systému. “Účelnost je dělání správných věcí; efektivnost je dělání věcí správně”. VZP 

konstatuje, že  analogicky lze dovodit, že jen obtížně by mohla Kontrolní skupina prokázat, že 

podpora a  financování vědy a výzkumu je "špatná věc" "dělaná špatně".  

"Účinnost" kontrolované smlouvy (jako právní pojem) označuje právní závaznost právního 

předpisu, resp. smlouvy, tedy povinnost se jimi řídit. Právní akt (smlouva) je účinný, jestliže jeho 

účinky dopadají na jeho adresáty, tato skutečnost nastává za podmínky, že je právní předpis 

(smlouva) platný/platná. Platnost právní normy (smlouvy) je tedy nezbytnou podmínkou její 

účinnosti.  

VZP nakonec konstatuje, že odůvodnění výdaje zástupci VZP přednesli samotné Kontrolní skupině 

na konzultacích. VZP tyto přínosy shledává zejména v prestiži být spojována s tímto projektem, 

protože mimo jiné podporuje významný český vynález: Přípravek pro prevenci a léčbu iniciativního 

zubního kazu, jehož využití v praxi přinese velkou finanční podporu v českém zubařství. VZP 



 
 
Č.j. MZDR 54075/2018/DZP  KONTROLA č. 9/2018 na VZP 
 

87 
 

se  domnívá, že podporou podobných zásadních projektů dává najevo svým klientům a partnerům, 

že si je plně vědoma inovativního vývoje ve zdravotnictví a že jí tento vývoj není lhostejný. 

Vypořádání námitky: ČÁSTEČNĚ SE VYHOVUJE 

Odůvodnění: 

Odůvodnění je shodné s odůvodněním v druhém odstavci vyřízení námitky č 30. 

Nové znění dotčené části protokolu (po částečném vyhovění námitce): 

Předložené plnění obsahovalo velmi transparentní popis propagace. K projektu však nebylo 

předloženo závěrečné vyhodnocení přínosu uvedeného projektu (např. vyhodnocení jeho 

pokračování v dalších letech). KS konstatuje, že nebylo možné posoudit odůvodnění výdaje 

veřejných prostředků. S přihlédnutím k této skutečnosti KS upozorňuje, že absence pravidel 

a  nástrojů definujících a požadujících následné vyhodnocování marketingových a PR projektů 

otevírá prostor pro zvýšené riziko nehospodárného vynaložení veřejných prostředků. 
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Námitka č. 32 

2.8.5. Smlouvy a objednávky, Závěr 2.8.5/6 
Str. 60 

Text protokolu:  

Euro Events sport agency (IČO: 29005868)  

Firma byla do OR zapsána 4. 2. 2010, zabývá se výrobou, obchodem a službami neuvedenými 

v  přílohách 1 a 3 živnostenského zákona. Webové stránky dané společnosti nebyly v průběhu 

kontroly nalezeny.  

 

Smlouva č. 4100018502  

Smluvní vztah byl uzavřen od 11. 1. 2012 do 24. 5. 2012 na částku 200 000 Kč bez DPH. 

Předmětem plnění je zajistit a provést prezentaci a propagaci na jím pořádaných akcích v rámci 

projektu "Pohár Josefa Masopusta". Autorem a výhradním organizátorem je "Klub přátel Josefa 

Masopusta" a  "Asociace školních sportovních klubů". Partner disponuje souhlasem autora a 

výhradního organizátora k zastupování v marketingových a reklamních záležitostech.  

KS prověřila fakturu na částku 200 000 Kč bez DPH včetně zajištění plnění ze strany organizátora, 

které je uvedeno podrobně v přesně vymezeném rozsahu.  

 

ZÁVĚR 2.8.5/6  

KS prověřila doklady týkající se uzavření výše uvedené smlouvy. KS v průběhu kontroly 

neobdržela od VZP podklady či konkrétní informace o vyhodnocení přínosu, účinnosti kontrolované 

smlouvy, KS nemohla posoudit odůvodnění výdaje veřejných prostředků. S přihlédnutím k této 

skutečnosti KS upozorňuje na možné riziko nehospodárného vynaložení veřejných prostředků. 

Text námitky:  

VZP konstatuje, že tento projekt byl již svým charakterem PR aktivitou, jelikož byl 

celorepublikového charakteru a jeho cílem bylo podpořit dobré jméno společnosti, která 

podporuje pohybové aktivity svých klientů. Byl považován za doplňkovou aktivitu k propagaci 

marketingu a propagaci benefitů. Cílovou skupinou byla mládež ve věku 15–19 let, studenti 

středních škol v České republice. Tito studenti tvořili týmy a vzájemně spolu soupeřili s cílem 

vyhrát pohár Josefa Masopusta, a to po celý školní rok 2011/2012.  

VZP si je vědoma problematiky obezity české populace, a to zejména u dětí. Těch je v České 

republice 20–30%. Nedostatek pohybu a s ním související nadváha či obezita jsou spojeny 

s mnoha zdravotními problémy. Už v dětském věku se mohou projevit nemoci srdce a cév, 

metabolické či endokrinní komplikace, zažívací, ortopedické či dermatologické těžkosti. Právě 

proto VZP shledala i velký přínos v tom, že se jednalo o dlouhodobou fotbalovou soutěž a bylo 

tedy zajištěno, že děti budou mít pravidelný a dostatečný pohyb. Zároveň byl v této aktivitě 

vysoký PR potenciál z pohledu šíření dobrého jména VZP.  

Druhým velkým tématem, které se Pohárem neslo, bylo téma závislosti na drogách. Počty 

dětských klientů VZP, kteří kvůli problémům s alkoholem či drogami skončili v péči lékařů, 

se  pohybují stabilně kolem 1 500 ročně. I to vnímá VZP jako zásadní problém, který je 

potřeba řešit, je potřeba o něm hovořit a veškeré smysluplné aktivity, které vedou k osvětě, v 

tomto tématu VZP podpoří.  

mouckam
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Z pohledu nákladů, se za 200.00Kč podařilo VZP zajistit propagaci po celý školní rok 

2011/2012, kterou kdyby zajišťovala sama, prostřednictvím pouhého nákupu mediálního 

prostoru, nedosáhla by takového dosahu za mnohonásobného převýšení vynaložené částky. 

VZP byla propagována na každém okresním i krajském finále bannerem a roll upem, na webu 

přímo zřízenému k Poháru Josefa Masopusta, kam účastníci pravidelně chodili a zjišťovali 

informace o průběhu turnaje. Dále v této ceně měla VZP umístěna loga na mantinelech v 

rámci republikového finále a nakonec i ve spotu na Prima Cool a na YouTube. Pro srovnání: 

200.000 Kč stál v roce 2011 například pouhý jeden celostránkový inzerát v Mladé frontě (po 

slevě 50%) 89 500,- Kč bez DPH. 

Vypořádání námitky: ČÁSTEČNĚ SE VYHOVUJE 

Odůvodnění:  

Odůvodnění je shodné s odůvodněním v druhém odstavci vyřízení námitky č 30. 

Nové znění této části protokolu (po částečném vyhovění námitce): 

„Předložené plnění obsahovalo velmi transparentní popis průběžné celoroční propagace. 

K projektu však nebylo předloženo závěrečné vyhodnocení přínosu uvedeného projektu (např. 

vyhodnocení jeho pokračování v dalších letech). KS konstatuje, že nebylo možné posoudit 

odůvodnění výdaje veřejných prostředků. S přihlédnutím k této skutečnosti KS upozorňuje, že 

absence pravidel a  nástrojů definujících a požadujících následné vyhodnocování marketingových 

a PR projektů otevírá prostor pro zvýšené riziko nehospodárného vynaložení veřejných 

prostředků.“ 

 

 

 


