
-Kontrolní závěry ve smyslu komplexní informace, kterou chce kontrolní orgán předat

kontrolovanému subjektu, ne pouze ve smyslu popisu chyby

-Potenciál využití ve smyslu reálné možnosti zlepšit určitou oblast hospodaření

-Obsah prezentace vychází ze zkušenosti z veřejnosprávní kontroly, avšak je potřeba

zdůraznit potřebu hledat průřezově dobrou praxi s interním auditem i auditem výkonnosti
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Prvním úskalím je právě srážka zcela rozdílných kontextů. 

Dlouholeté zkušenosti pracovníků konkrétních odborných útvarů vytvářejí jinou představu o důležitosti průřezových a systémových 
činností, než jakou mají kontroloři. Ověřování naplňování zásad 3E tedy může vyvolávat řadu „komplikovaných“ situací.
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Rozpor kontextů může vyvolávat zejména
tyto komplikace, které pak tvoří
„začarovaný“ kruh. Řešením může být
cílené vyvedení se z tohoto kruhu právě
zaměřením se na proces zajišťování 3E,
místo akceptace zaměření kontroly na
dílčí, omezenou část legality.
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Druhým úskalím je hrozba morálního hazardu v důsledku nevypořádání se s faktory 
zvýšené rizikovosti u nakládání s cizími prostředky.

Je normální lidská vlastnost, že se svými vlastními prostředky je zacházeno mnohem 
rozvážněji, než s cizími, navíc při zajišťování potřeb pro někoho jiného.

S tímto faktem je však potřeba počítat jak na úrovni poskytovatelů, tak na úrovni 
kontrolorů = řešením je právě vhodné nastavení systému pro zajišťování naplňování 
zásad 3E.

Navíc můj názor je, že jakékoliv rozlišování na vlastní/cizí prostředky není vůbec vhodné –
Proč? (odpověď poskytuje další snímek)
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Zdroj: www.idnes.cz

Pozitivním dopadem zefektivnění nakládání s veřejnými prostředky může být, mimo jiné, zkvalitnění a rozšíření rozsahu služeb 
poskytovaných obyvatelstvu, nebo například zkrácení doby, kterou je potřeba pracovat pro stát – letos to dle uvedené zprávy bylo
cca 149 dní. 

O účelnost, efektivnost a hospodárnost vynakládaní veřejných prostředků je tedy nezbytně potřeba se zajímat. 
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I přes správné provedení kontroly s dovozením závěrů, které mají potenciál, nemusí být s těmito závěry správně naloženo z pozice
kontrolovaného subjektu.

Opět sehrává velice důležitou roli kontext.

Vhodné tedy je volit z pozice kontroly vhodné způsoby komunikace těchto závěrů tak, aby mohl být „posun paradigmatu“ na straně 
kontrolované osoby realizován.
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Komplexnost závěrů místo strohého konstatování „zjištění“ – tj. potřeba vysvětlení a potvrzení si porozumění. 

Šetření příčin, souvislostí i důsledků v návaznosti na případné chyby, tj. neukončení kontroly pouhým konstatováním chyby.

Hledání vazeb dílčích identifikovaných nedostatků na VŘKS, čímž je rovněž indikován správný směr hledání nápravných opatření.
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Uvedena dílčí část dvou kontrolních závěrů. 

Bez dalších informací je možné ukázky označit za popsané chyby, které nemají atributy komplexního kontrolního závěru a tedy 
potenciál jejich využití pro kontrolovaný subjekt je prakticky nulový.

Klíčové však je, jestli těmto textacím předchází, nebo na tyto části navazuje jiná část, která pak uvedenou chybu staví do zcela jiného 
kontextu. 
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Příklad rozšířeného kontextu kontrolního závěru, který již má vyšší potenciál být využitelnou informací pro kontrolovaný subjekt. 
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Odkaz na začátek prezentace a informace související s potřebou vnímání rozdílnosti kontextů.

Uvedení charakteristik stávajícího vnímání kontroly a konstatování potřeby aktivní práce 
kontrolorů, jakožto ambasadorů smyslu a významu kontroly, na posunu paradigmatu, tj. posunutí 

vnímání kontroly do kontextu „přidané hodnoty“.
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