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Úvod

Najãastej‰ie uplatÀovanou formou privatizácie,
chápanej v ‰ir‰om kontexte ako vytvorenie plu-
ralitného systému vlastníckych foriem pri reali-
zácii funkcií ‰tátu v ekonomike fungujúceho na
báze konkurencieschopnosti [13], [57], [32] je
kontrahovanie a v rámci neho outsourcovanie
sluÏieb financovan˘ch úplne, ãi ãiastoãne
z verejn˘ch zdrojov [17], [19]. Zámerne neu-
vádzame zjednodu‰ene verejn˘ch sluÏieb, pre-
toÏe chápanie problému kontrahovania sluÏieb
vo verejnom sektore sa nevzÈahuje len na
verejné sluÏby (svojou ekonomickou podstatou
kolektívne statky), ale aj na pomocné, ãi vnú-
torné sluÏby vo verejn˘ch organizáciách – out-
sourcovanie.

V celosvetovom rozmere je problém kontra-
hovania sluÏieb vo verejnom sektore predme-
tom záujmu odbornej i laickej verejnosti uÏ tak-
mer tri desaÈroãia [14], [25] aj preto, Ïe kaÏdo-
roãne vláda kaÏdej krajiny vynaloÏí nemalú
ãasÈ verejn˘ch prostriedkov na financovanie
sluÏieb kontrahovan˘ch súkromn˘mi a nezisko-
v˘mi organizáciami a ako sa zdá v˘znam kon-
trahovania sluÏieb vo verejnom sektore neustá-
le rastie [6], [14], [17], [19], [26]. Aj preto
v súãasnosti pokiaº ide o kontrahovanie sluÏieb
vo verejnom sektore uÏ nerie‰i svetová ekono-
mická teória otázku, ãi kontrahovaÈ, ale ako
proces kontrahovania riadiÈ. V tomto momente
je dôleÏité poznamenaÈ, Ïe riadenie procesu
kontrahovania, outsourcovania má ‰ir‰í rozmer
ako jeho kontrola, v na‰ich podmienkach ãasto
následná (ex post) a nesystémová.

Absencia systémového kontrakt manaÏ-
mentu je okrem iného jednou z príãin, preão
dopady kontrahovania na efektívnosÈ a kvalitu
produkcie sluÏieb vo verejnom sektore majú

kontroverzn˘ [6], [13], [30], ãi dokonca negatív-
ny charakter [26]. Ak ale v‰etko „funguje, tak
ako má“ kontrahované sluÏby vo verejnom sek-
tore sú v porovnaní so sluÏbami zabezpeãova-
n˘mi vlastn˘mi kapacitami tzv. „in house“
zabezpeãované efektívnej‰ie a kvalitnej‰ie [8],
[22], [29], [32].

Otázka teda znie, ão je základom úspe‰né-
ho kontrahovania sluÏieb, ãi podmienkou rastu
efektívnosti a kvality kontrahovan˘ch sluÏieb vo
verejnom sektore? NájsÈ odpoveì na túto otáz-
ku, aj napriek mnoÏstvu vedeck˘ch ‰túdií v tejto
problematike, bude ÈaÏké. Dôvodom je skutoã-
nosÈ, Ïe väã‰ina zahraniãn˘ch ‰túdií sa sústre-
ìuje na problém porovnania nákladovej efektív-
nosti internalizácie a kontrahovania zjednodu-
‰ene vníman˘ z perspektívy teórie principal –
agent, ktorá má svoj pôvod v behavioristickej
teórii firmy [6], [8], [22], [13], [26], [29], [30],
[32]. Rovnako je to so skúmaním danej proble-
matiky v na‰ich podmienkach [3], [18], [22], [24]
ãi v podmienkach susednej âeskej republiky
[18], [23]. Nikde nenájdeme systematickú
snahu vytvoriÈ a empiricky testovaÈ model pro-
cesu kontrahovania, aj keì niektoré ‰túdie
ãiastkovo hovoria o determinantoch v˘sledné-
ho efektu kontrahovania Brown a Potoski [5],
Hefetz a Warner [12], Brudney [6].

Na‰ou snahou v tejto ‰túdii je metódou
obsahovej a kauzálnej anal˘zy poznatkov zís-
kan˘ch sekundárnym zberom informácií a his-
torickej chronológie v˘voja v skúmanej proble-
matike, metódou abstrakcie, aproximácie v teo-
retickej anal˘ze poznatkov vytvoriÈ model pro-
cesu kontrahovania, kde prínos kontrahovania je
závislou premennou viacer˘ch nezávisl˘ch pre-
menn˘ch odvíjajúcich sa od kvality kontrakt ma-
naÏmentu (napr. miera konkurencie získania verej-
nej zákazky, ex – ante hodnotenie uchádzaãa
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o verejnú zákazku, rozsah a spôsob monitoro-
vania externej produkcie zadávateºom, dæÏka
zmluvy) a empiricky tento model testovaÈ
v podmienkach Slovenskej republiky.

2. Teoretické v˘chodiská
outsorcovania sluÏieb 
vo verejnom sektore

Konvenãné vnímanie problému kontrahovania,
outsourcovania ãinností spojen˘ch s v˘konom
funkcií ‰tátu v ekonomike, ovplyvnené teóriou
principal – agent, teóriou konkurenãného trhu
a reÏimom ‰tandardn˘ch postupov obstaráva-
nia, vidí kontrakt ako urãitú dohodu medzi
dvoma subjektmi s rozdielnymi záujmami –
principálom a agentom.

Principalom je v na‰om ponímaní zloÏka
verejnej správy, ktorá má legislatívne vymedzenú
povinnosÈ danú sluÏbu zabezpeãovaÈ – nazvi-
me ho tieÏ poskytovateº sluÏby, ktor˘ nesie poli-
tickú zodpovednosÈ za rozhodnutie – z ak˘ch
zdrojov bude sluÏba financovaná (verejné ver-
zus súkromné zdroje) a aká forma produkcie
sluÏby (interná verzus externá) bude zvolená).
Agentom je konkrétny producent sluÏby (môÏe
ísÈ o súkromnú, neziskovú, alebo verejnú orga-
nizáciu, na ktorej riadenie nemá principal pria-
my vplyv). Zámerne hovoríme o vplyve na ria-
denie, pretoÏe ãasto krát obchodn˘m spoloã-
nostiam s majoritn˘m podielom principála na ich
vlastníctve bolo automaticky zverené poskyto-
vanie urãitej verejnej sluÏby mimo reÏimu verej-
ného obstarávania s t˘m, Ïe ide o internalizá-
ciu, uÏ spomínan˘ „in-house“ spôsob zabezpe-
ãovania sluÏby. Z ná‰ho pohºadu ide v tak˘chto
prípadoch o poru‰enie minimálne morálky
verejného obstarávania.

Principal aj agent sledujú svoje vlastné
ciele, ktoré nemusia (a väã‰inou ani nie sú)
v súlade [7], [15], [30]. Nesúlad cieºov principá-
la (poskytovateºa/obstarávateºa sluÏby) a agen-
ta (producenta/dodávateºa sluÏby) je príãinou
dvoch základn˘ch problémov spojen˘ch s kon-
trahovaním, outsourcovaním – 1) morálneho
hazardu alebo problému skrytej ãinnosti a 2)
nesprávneho v˘beru alebo problému skryt˘ch
informácií [14], [27].

Morálny hazard vzniká, ak ãinnosÈ dodávate-
ºa nie je dostatoãne monitorovaná a kontrolovaná,
ão sa prejavuje v rozsahu a kvalite zabezpeão-
vanej sluÏby alebo in˘m správaním externého
dodávateºa, ktoré je v rozpore s verejn˘m záujmom.
Tento problém by malo vyrie‰iÈ dodrÏiavanie

definovan˘ch princípov verejného obstarávania
a priebeÏná kontrola produkcie sluÏby (zmluv-
ného dodávateºa) zo strany verejnej in‰titúcie
(obstarávateºa).

Problém nesprávneho v˘beru alebo skry-
t˘ch informácií by sme mohli oznaãiÈ aj ako
informaãná asymetria. ·pecializovan˘ dodávateº
sluÏby disponuje informáciami (väã‰inou odbor-
ného charakteru), ktoré nemá verejná in‰titúcia
k dispozícii a ich vyuÏitím ju môÏe ovplyvniÈ v jej
rozhodovaní o v˘bere dodávateºa. Napríklad
verejná in‰titúcia má záujem vybraÈ z poten-
ciálnych dodávateºov toho, ktor˘ najviac vyho-
vuje poÏiadavkám kladen˘m na efektívnosÈ
a kvalitu produkcie sluÏby, nemá ale potrebné
informácie, aby uchádzaãa dokázala hodnotiÈ
ex-ante. Tento problém uvádza Bailey [2] ako
jedno z rizík spojen˘ch s kontrahovaním: exter-
ní producenti sluÏby, ktorí sa uchádzajú o verej-
nú zákazku v podobe poskytovania sluÏby,
môÏu zámerne podhodnotiÈ pri kalkulácii ceny
za sluÏbu reálne náklady jej produkcie, ão v prí-
pade získania zákazky vedie k problémom so
zabezpeãovaním sluÏby v potrebnom rozsahu
a kvalite.

V˘sledok, ãi úspech kontrahovania teda zá-
visí od toho, do akej miery sa podarí vznik spo-
menut˘ch problémov eliminovaÈ. V tomto zmys-
le uvádzajú viacerí autori faktory, ãi determi-
nanty prínosu kontrahovania, outsourcova-
nia: miera konkurencie pri získaní verejnej
zákazky – zjednodu‰ene ju môÏeme hodnotiÈ
podºa vyuÏitého postupu verejného obstarania
[22], [13], [14], [29], ex-ante hodnotenie uchád-
zaãa o verejnú zákazku [16], jasne definovan˘
predmet obstarávania [16], rozsah a intenzita
monitorovania externej produkcie [5], [12], [16],
sankcie pri nedodrÏaní zmluvn˘ch podmienok
[7], [15], znalosti a skúsenosti obstarávateºa
v oblasti zmluvného manaÏmentu [7], odborné
znalosti obstarávateºa o technick˘ch paramet-
roch obstarávanej sluÏby [14].

Logicky by mala teda existovaÈ funkãná
závislosÈ medzi uveden˘mi faktormi (nazvime
ich nezávislé premenné X1........Xn) a v˘sled-
kom/prínosom kontrahovania (nazvime ho
závislá premenná Y). Okrem konvenãného vní-
mania kontrahovania z pohºadu teórie principal-
agent, kde vzÈah medzi poskytovateºom, obsta-
rávateºom sluÏby a producentom, dodávateºom
sluÏby je chápan˘ ako riadiaci, ãi kontroln˘
(vzhºadom na rozdielnosÈ cieºov zúãastnen˘ch
strán a ich snahu ich presadiÈ) v odbornej 
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literatúre [7], [30], [33] nájdeme aj nov‰í pohºad,
ktor˘ vníma tento vzÈah ako partnersk˘ zaloÏe-
n˘ na flexibilnej spolupráci. V tomto ponímaní
ako determinanty prínosu kontrahovania vystu-
pujú iné faktory – frekvencia komunikácie
medzi poskytovateºom a producentom sluÏby,
spoloãné rie‰enie problémov, vzájomné dôve-
ra, zdieºané hodnoty, odklon od sankcií k vyjed-
návaniu [7], [15], [30].

Vzhºadom na predchádzajúce ‰túdie v ob-
lasti kontrahovania, outsourcovania v podmien-
kach SR [3], [18], [22], ktoré poukazujú na sku-
toãnosÈ, Ïe kontrahovanie je síce ãasto uplat-
Àovanou metódu zabezpeãovania sluÏieb 
vo verejnom sektore, ale zároveÀ ch˘ba urãit˘
systém riadenia celého procesu, realisticky
ostaneme najmä pri konvenãnom vnímaní fak-
torov ovplyvÀujúcich prínos kontrahovania,
vychádzajúcich z teórie principal-agent, ktor˘ch
vplyv v na‰ich podmienkach aspoÀ z ãasti
moÏno empiricky overiÈ.

Pokiaº hovoríme o faktoroch ovplyvÀujúcich
v˘sledok, ãi prínos kontrahovania vo verejnom
sektore, nemoÏno zabudnúÈ na politickú pod-
poru pluralizácie vlastníckych foriem pri plnení
funkcií ‰tátu, ãi privatizáciu vo verejnom sekto-
re, v tomto zmysle chápanú ako vytvorenie
urãitého konkurenãného prostredia vo verej-
nom sektore. Niektorí autori [4], povaÏuje tento
faktor za v˘znamn˘. Hodnotenie, ãi kvantifiká-
cia tohto faktoru v záujme empirického overe-
nia jeho vplyvu na prínos kontrahovania je v‰ak
v na‰ich podmienkach nároãné. Niektorí autori
sa pokú‰ajú hodnotiÈ tento faktor z pohºadu
tvorby a rozvoja legislatívnych, ekonomick˘ch
a organizaãn˘ch predpokladov nevyhnutn˘ch
pre úspe‰né kontrahovania sluÏieb vo verej-
nom sektore [20]. Otázka teda znie, aká je kva-
lita právneho prostredia v súvislosti podporou
rozvoja partnerstva verejného, neziskového
a súkromného sektora pri zabezpeãovaní sluÏieb
vo verejnom sektore, kvalita finanãn˘ch vzÈa-
hov podporujúcich kalkuláciu reálnych nákla-
dov ãinností financovan˘ch z verejn˘ch zdrojov,
úroveÀ manaÏmentu verejnej správy. Od toho
sa samozrejme odvíja ochota, ãi dokonca moÏ-
nosÈ samotn˘ch manaÏérov vo verejnom sekto-
re zmeniÈ zauÏívané postupy zabezpeãovania
sluÏieb, napr. prechodom na kontrahovanie.

Prínos kontrahovania, outsourcovania je
viacer˘mi autormi vymedzen˘ ako rozdiel med-
zi nákladmi internalizácie a kontrahovania sluÏby,

ako rozdiel medzi kvalitou internalizovanej
a kontrahovanej sluÏby [9], [10]. Z ná‰ho pohºa-
du je to zjednodu‰ené vnímanie a preto bude-
me za prínos kontrahovania povaÏovaÈ rozdiel
medzi efektívnosÈou kontrahovania a internali-
zácie sluÏby vo verejnom sektore.

Pri hodnotení efektívnosti sluÏieb vo verej-
nom sektore je potrebné zváÏiÈ mnoÏstvo krité-
rií, ktoré sú vyjadrené prostredníctvom rôznych
mern˘ch jednotiek (ide napr. o hodnotové, natu-
rálne, fyzikálne, kapacitné, relatívne, abstrakã-
né, ‰tatistické ukazovatele). Neodporúãa sa
parciálne hodnotenie zaloÏené na dominant-
n˘ch kritériách, ani zluãovanie príbuzn˘ch krité-
rií pre uºahãenie hodnotenia, dôvodom je zníÏe-
nie objektívnosti, transparentnosti a komplex-
nosti hodnotenia. Je potrebné komplexné mul-
tikriteriálne hodnotenie vychádzajúce z anal˘zy
rôznorod˘ch kritérií, ktoré umoÏÀuje v˘stiÏnej‰ie
vyjadrenie miery naplnenia verejnoprospe‰n˘ch
cieºov a nevyÏaduje redukciu neekonomick˘ch
ukazovateºov na ukazovatele ekonomické.

Podºa viacer˘ch autorov [11], [21], [14],
[28], [35] praktické prístupy v prípade multikrite-
riálneho hodnotenia zväã‰a vychádzajú z vyhod-
nocovania preferenãn˘ch relácií medzi jednotli-
v˘mi dvojicami alternatív, poskytujú len ãiastko-
vé hodnotenie a sú charakteristické znaãnou
mierou ovplyvniteºnosti v˘sledkov hodnotiacim
subjektom. Z toho dôvodu je potrebné hºadaÈ
moÏnosti, ako procesy hodnotenia exaktnej‰ie
formalizovaÈ. Túto poÏiadavku spæÀajú dva prí-
stupy hodnotového inÏinierstva, ide o metódu
najlep‰ích hodnôt kritérií a diskriminaãnú anal˘-
zu. My pri hodnotení kontrahovania vybran˘ch
pomocn˘ch sluÏieb v sledovan˘ch organizá-
ciách uplatníme metódu najlep‰ích hodnôt kri-
térií, za ktoré budeme vychádzajúc z prác spo-
mínan˘ch autorov [9], [10] povaÏovaÈ v˘davky
na zabezpeãovanie sluÏby a kvalitu sluÏby hod-
notené prostredníctvom spokojnosti spotrebite-
ºov. S v˘davkami pracujeme vzhºadom na to, Ïe
skutoãné nákladové úãtovníctvo podºa náklado-
v˘ch stredísk verejné organizácie v SR neu-
platÀujú. Uvedomujeme si skutoãnosÈ, Ïe v prí-
pade ak sa sluÏba zabezpeãuje interne, vyka-
zované v˘davky na sluÏbu sú podstatne niÏ‰ie
ako reálne náklady a obsahujú len vybrané pri-
ame nákladové poloÏky a teda nemoÏno hovo-
riÈ o porovnaní nákladov internalizácie a out-
sourcovania sluÏby, tento problém je v‰ak dan˘
objektívnou realitou.
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3. Metodika skúmania
Cieºom ná‰ho v˘skumu je overiÈ závislosÈ prí-
nosu outsourcovania na viacer˘ch faktoroch
odvíjajúcich sa od kvality riadenia zmluvného
vzÈahu. Pri hodnotení kvality riadenia zmluvné-
ho vzÈahu, sme zohºadnili teoretické v˘chodis-
ká a vybrané faktory sme sledovali z nasledu-
júcich hºadísk:
� z hºadiska postupov verejného obstarávania

(miera konkurencie pri získaní verejnej zá-
kazky – x1, jasn˘ predmet obstarávania – x2),

� z hºadiska podmienok v˘beru externého
dodávateºa (ex-ante hodnotenie uchádzaãa
o verejnú zákazku – x3, finanãná situácia
uchádzaãa – x4, technické kapacity uchád-
zaãa – x5, personálne kapacity uchádzaãa
– x6, skúsenosti uchádzaãa v spolupráci
s verejn˘m sektorom – x7, odborné znalosti
zamestnancov verejnej organizácie o tech-
nick˘ch parametroch sluÏby – x8),

� z hºadiska podmienok zmluvy (frekvencia
monitorovania produkcie sluÏby – x9,
postup pri nedodrÏaní záväzkov vypl˘vajú-
cich zo zmluvy – x10, dæÏka zmluvy – x11),

� z hºadiska vzÈahu obce s extern˘m dodáva-
teºom (typ platby externému dodávateºovi

za sluÏbu – x12, komunikácia s extern˘m
dodávateºom –x13, spoloãné rie‰enie pro-
blémov – x14, vzájomná dôvera – x15).

Vychádzajúc z obsahovej a kauzálnej anal˘zy
poznatkov získan˘ch sekundárnym zberom in-
formácií a historickej chronológie v˘voja v skú-
manej problematike, metódou abstrakcie, apro-
ximácie v teoretickej anal˘ze poznatkov
a v˘sledkov predchádzajúcich ‰túdií v tejto
oblasti vyslovujeme predpoklad o funkãnej zá-
vislosti prínosu outsourcovania na uveden˘ch
faktoroch. Pokúsime sa zostaviÈ model procesu
outsourcovania, kde prínos outsourcovania
predstavuje závislú premennú Y a spomínané
faktory nezávislé premenné X1........X15 a empi-
ricky overiÈ platnosÈ tohto modelu.

Budeme pracovaÈ s v˘berov˘m súborom
141 obcí SR (tabuºka 1), kde skúmame proble-
matiku outsourcovania pomocn˘ch sluÏieb
(konkrétne ide o sluÏby: upratovanie, stravova-
nie zamestnancov, správa a údrÏba budov,
správa informaãn˘ch technológií, doprava
a bezpeãnostné sluÏby).

Tab. 1: V˘berov˘ súbor

Veºkostné skupiny obcí podºa poãtu obyvateºov Poãet sledovan˘ch obcí

do 999 obyvateºov 34

1 000 – 4 999 obyvateºov 58

5 000 – 9 999 obyvateºov 17

10 000 – 19 999 obyvateºov 12

20 000 – 49 999 obyvateºov 14

nad 50 000 obyvateºov 6

Celkom 141

Zdroj: Vlastn˘ primárny v˘skum realizovan˘ v rokoch 2010 aÏ 2011 v rámci projektu GAâR P403/10/1892.

Prv˘m krokom je kvantifikácia závislej
a nezávisl˘ch premenn˘ch. Kvantifikáciu fakto-
rov prínosu outsourcovania ako nezávisl˘ch
premenn˘ch X uvádza tabuºka 2. KeìÏe faktory
sú kvalitatívne charakteristiky, pre úãely v˘sku-
mu sme ich transformovali do kvantitatívnej

podoby podºa vybran˘ch znakov. Pri kvantifiká-
cii hodnôt jednotliv˘ch váh sledovan˘ch fakto-
rov sme pouÏili Saatyho metódu [31], kde sme
pracovali s názormi expertov na problematiku
kontrahovania.
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Tab. 2: 
Kvantifikácia faktorov efektívnosti kontrakt manaÏmentu 
podºa vybran˘ch znakov (1. ãasÈ)

Faktor Kvalitatívny znak Kvantifikácia

x1 – miera konkurencie pri získaní verejnej verejná súÈaÏ 100

zákazky uÏ‰ia súÈaÏ 70

rokovacie konanie 50

cenová ponuka 30

priame zadanie 0

x2 – je v zmluve stanoven˘ jasn˘ predmet zásadne súhlasím 100

obstarávania súhlasím 50

nesúhlasím 0

zásadne nesúhlasím 0

x3 – ex-ante hodnotenie uchádzaãa o verejnú ekonomicky 100
zákazku najv˘hodnej‰ia ponuka

najniÏ‰ia cena 50

x4 – zaujímala sa obec pri v˘bere externého zásadne súhlasím 100

dodávateºa o jeho finanãnú situáciu súhlasím 50

nesúhlasím 0

zásadne nesúhlasím 0

x5 – zaujímala sa obec pri v˘bere externého zásadne súhlasím 100

dodávateºa o jeho technické kapacity súhlasím 50

nesúhlasím 0

zásadne nesúhlasím 0

x6 – zaujímala sa obec pri v˘bere externého zásadne súhlasím 100

dodávateºa o jeho personálne kapacity súhlasím 50

na zabezpeãenie sluÏby nesúhlasím 0

zásadne nesúhlasím 0

x7 – zaujímala sa obec pri v˘bere externého zásadne súhlasím 100

dodávateºa o jeho skúsenosti v spolupráci súhlasím 50

s verejn˘m sektorom nesúhlasím 0

zásadne nesúhlasím 0

x8 – majú zamestnanci obce, ktorí zabezpeãujú zásadne súhlasím 100

proces kontrahovania, dostatoãné odborné súhlasím 50

znalosti o technick˘ch parametroch obstarávanej nesúhlasím 0

sluÏby zásadne nesúhlasím 0

x9 – frekvencia monitorovania produkcie zmluvne pravidelne 100

zabezpeãovanej sluÏby (ako ãasto sluÏbu priebeÏne podºa potreby 50

kontroluje obec) bez monitoringu 0

x10 – postup obce pri nedodrÏaní záväzkov zru‰enie zmluvy 
vypl˘vajúcich zo zmluvy – vypovedanie 100

finanãné sankcie 70

poÏadovanie nápravy 30

iné postupy 0
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Tab. 2: 
Kvantifikácia faktorov efektívnosti kontrakt manaÏmentu 
podºa vybran˘ch znakov (2. ãasÈ)

Faktor Kvalitatívny znak Kvantifikácia

x11 – doba platnosti zmluvy – dæÏka zmluvy do 1 roka (vrátane) 100

do 2 rokov (vrátane) 70

do 5 rokov (vrátane) 30

neurãito 0

x12 – spôsob platby externému dodávateºovi platba za v˘kon 100

za sluÏbu fixná platba + v˘kon 
t. j. kombinácia 50

fixná platba 0

x13 – frekvencia komunikácie obce s extern˘m ãasto 100

dodávateºom pravidelne 70

nepravidelne 30

sporadicky aÏ vôbec 0

x14 – spoloãné rie‰enie vzniknut˘ch problémov zásadne súhlasím 100

medzi obcou a extern˘m dodávateºom súhlasím 50

nesúhlasím 0

zásadne nesúhlasím 0

x15 – medzi obcou a extern˘m dodávateºom zásadne súhlasím 100

funguje vzájomná dôvera súhlasím 50

nesúhlasím 0

zásadne nesúhlasím 0

Zdroj: Vlastné spracovanie.

âím vy‰‰ie bodové hodnotenie posudzova-
n˘ kontrakt dosiahne, t˘m efektívnej‰iu realizá-
ciu kontrakt manaÏmentu s pozitívnym vplyvom
na prínos outsourcovania moÏno predpokladaÈ.

Prínos outsourcovania (v na‰om modeli
pôjde o závislú premennú Y), tak ako sme
v prvej ãasti textu naznaãili budeme hodnotiÈ
prostredníctvom multikriteriálneho hodnotenia
s vyuÏitím metódy najlep‰ích hodnôt kritérií.
Metóda najlep‰ích hodnôt kritérií je jednoducho
aplikovateºná na podmienky hodnotenia sluÏieb
verejného sektora a je typick˘m algoritmom
váÏen˘ch súãtov. Prostredníctvom vyhodnote-
nia stanoven˘ch kritérií môÏeme porovnaÈ
alternatívy zabezpeãovania konkrétnej sluÏby
z pohºadu efektívnosti. Vypovedacia schopnosÈ
hodnotiaceho procesu závisí predov‰etk˘m od
vhodnosti a rozsahu súboru zvolen˘ch kritérií
hodnotenia a spôsobu ich kvantifikácie prost-
redníctvom jednotliv˘ch ukazovateºov.

Prínos outsourcovania môÏeme potom urãiÈ
ako rozdiel medzi dosiahnut˘mi hodnotami
internalizáciou a outsourcovaním v rámci hod-
notenia efektívnosti. Cel˘ postup je síce zloÏitej-
‰í ako jednoduché porovnanie nákladov interna-
lizácie a outsourcovania, ãi kvality internalizova-
n˘ch a outsourcovan˘ch sluÏieb, ktoré uvádzajú
spomínané ‰túdie v tejto oblasti, no napriek
tomu, v záujme vy‰‰ej vypovedacej schopnosti
záverov ná‰ho v˘skumu, sme sa preÀ rozhodli.

Následne otestujeme mieru závislosti
medzi prínosom outsourcovania ako závislej
premennej Y a faktorov, ktoré ho ovplyvÀujú
ako nezávisl˘ch premenn˘ch x1 aÏ x15. Vzhºa-
dom na charakter získan˘ch údajov sme zvolili
na meranie miery závislosti Spearmanov koefi-
cient korelácie poradí, ktor˘ je vhodné pouÏiÈ,
ak chceme potlaãiÈ vplyv extrémnych hodnôt,
alebo v prípade nenormálnych, hlavne nesyme-
trick˘ch rozdelení.
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4. Multikriteriálne hodnotenie
efektívnosti outsourcovania
pomocn˘ch sluÏieb vo verejnom
sektore

Pri hodnotení efektívnosti sluÏieb verejného
sektora je potrebné zvaÏovaÈ viacero faktorov,
preto budeme pri v˘skume vyuÏívaÈ multikrite-
riálne hodnotenie – metódu najlep‰ích hodnôt
kritérií, ktoré dovoºuje súãasne zohºadniÈ väã‰ie
mnoÏstvo kritérií hodnotenia. Vypovedacia
schopnosÈ hodnotiaceho procesu závisí pre-
dov‰etk˘m od vhodnosti a rozsahu súboru zvo-
len˘ch kritérií hodnotenia a spôsobu ich kvantifi-
kácie prostredníctvom jednotliv˘ch ukazovateºov.

Odvolávajúc sa na spomínané ‰túdie v da-
nej oblasti, zvolíme tri kritéria hodnotenia a to:
1) V˘davky na zabezpeãovanie sluÏby pripa-

dajúce na jedného zamestnanca.

2) V˘davky na zabezpeãovania sluÏby na
v˘konov˘ ukazovateº.
Vzhºadom na viacero faktorov ovplyvÀujú-

cich komplexnosÈ a charakter získan˘ch údajov
nemôÏeme pri generovaní v˘sledkov hodnote-
nia efektívnosti internalizácie sluÏieb a ich out-
sourcovania pracovaÈ s ukazovateºom celko-
v˘ch nákladov zabezpeãovania sluÏieb vzhºa-
dom na nekomplexnosÈ pri sledovaní tohto uka-
zovateºa organizáciami. V tomto prípade môÏe-
me pouÏiÈ ako pribliÏné meradlo na porovnanie
medzi internalizáciou a outsourcovaním po-
mocn˘ch sluÏieb v˘davky z rozpoãtu organizá-
cie na zabezpeãovanie sluÏby pripadajúce na
jedného zamestnanca, resp. na v˘konov˘ uka-
zovateº. Zvolené v˘konové ukazovatele popisu-
je tabuºka 3.

Tab. 3: 
V˘konové ukazovatele pre vybrané pomocné sluÏby v sledovan˘ch 
verejn˘ch organizáciách

SluÏby vo verejnom sektore V˘konov˘ ukazovateº

upratovanie m2

stravovanie zamestnancov poãet stravníkov – zamestnancov

údrÏba a správa budov priemern˘ poãet servisn˘ch zásahov roãne

správa informaãn˘ch technológií priemern˘ poãet servisn˘ch zásahov v rámci 
správy IT roãne

doprava priemern˘ poãet najazden˘ch km roãne

bezpeãnostné sluÏby m2 stráÏenej plochy

Zdroj: Vlastné spracovanie.

3) Kvalita sluÏby hodnotená prostredníctvom
spokojnosti zamestnancov so sluÏbou.
Za základné kritérium hodnotenia kvality

sluÏieb povaÏujeme spokojnosÈ spotrebiteºov
[34] s t˘mito sluÏbami – v na‰om prípade za-
mestnancov sledovan˘ch verejn˘ch organizá-
cií. Pracujeme teda s v˘sledkami hodnotenia
kvality sluÏieb zamestnancami jednotliv˘ch
organizácií prostredníctvom dotazníku (poãet
respondentov 1140 – v kaÏdej organizácii 
10 respondentov).

Zamestnanci hodnotili kvalitu poskytovanej
sluÏby prostredníctvom vyjadrenia miery spo-
kojnosti s kvalitou sluÏby v rozsahu hodnotiacej
‰kály:

úplne spokojn˘ 100 %
spokojn˘ 80 %
viac spokojn˘ 
ako nespokojn˘ 60 % miera spokojnosti
viac nespokojn˘ 
ako spokojn˘ 40 %
nespokojn˘ 20 %
veºmi nespokojn˘ 0 %

Následne prostredníctvom metódy najlep‰ích
hodnôt kritérií, hodnotíme efektívnosÈ zabezpe-
ãovania vybran˘ch pomocn˘ch sluÏieb v obec-
n˘ch a mestsk˘ch úradoch vo vybran˘ch obci-
ach. KaÏdé z nami sledovan˘ch kritérií je vyjad-
rené v inej mernej jednotke, preto v záujme ich
vzájomnej porovnateºnosti musíme sledované
kritériá normalizovaÈ, aby sme získali maticu
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normalizovan˘ch hodnôt. ëalej okrem jedno-
znaãného zadefinovania sústavy kritérií je záro-
veÀ dôleÏité definovaÈ ich vzájomn˘ vzÈah, t.j.
urãiÈ váhy vj pre jednotlivé kritéria, ktoré sme
normalizovali napr. tak aby platilo vj = 100.

Váhy stanovíme na základe miery v˘znam-
nosti jednotliv˘ch kritérií z pohºadu na‰ich cieºov,

ktoré chceme poskytovaním verejnej sluÏby do-
siahnuÈ. Na stanovenie váh môÏeme vyuÏiÈ
niektor˘ z existujúcich prístupov, napr. bodovaciu
metódu, metódu poradia, metódu párového porov-
návania a pod. [11], [35]. Stanovené váhy kritérií
v rámci ná‰ho hodnotenia uvádza tabuºka 4.

Tab. 4: 
Váhy kritérií multikriteriálneho hodnotenia efektívnosti zabezpeãovania 
vybran˘ch pomocn˘ch sluÏieb v sledovan˘ch organizáciách

Kritérium Váha v %

V˘davky rozpoãtu organizácie na outsourcovanie vybran˘ch pomocn˘ch 
sluÏieb v sledovan˘ch organizáciách pripadajúce na jedného zamestnanca

30

V˘davky rozpoãtu organizácie na outsourcovanie vybran˘ch pomocn˘ch 
sluÏieb v sledovan˘ch organizáciách pripadajúce na v˘konov˘ ukazovateº

30

Miera spokojnosti zamestnancov s kvalitou vybran˘ch pomocn˘ch sluÏieb 
v sledovan˘ch organizáciách pri ich outsourcovaní

40

∑ 100

Zdroj: Vlastné spracovanie.

Následne maticu normalizovan˘ch hodnôt
kritérií prenásobíme stæpcov˘m vektorom rela-
tívnych váh pre jednotlivé kritéria. V˘sledkom
bude stæpcov˘ vektor, ktorého hodnoty urãia
poradie v˘hodnosti realizácie uvaÏovan˘ch
alternatív (kontrahovanie, internalizácia). Naje-
fektívnej‰ou z pohºadu stanoven˘ch kritérií je
potom alternatíva, pre ktorú hodnota v stæpco-
vom vektore nadobúda maximálnu hodnotu –
v na‰om prípade efektívnej‰ou alternatívou

zabezpeãovania sluÏby, ktorá dosahuje v rámci
hodnotenia vy‰‰iu hodnotu. Nasledujúca tabu-
ºka 5 nám zobrazuje v˘sledky multikriteriálneho
hodnotenia efektívnosti zabezpeãovania vybra-
n˘ch pomocn˘ch sluÏieb a hodnoty prínosu
outsourcovania jednotliv˘ch sluÏieb, ktor˘
ºahko vyjadríme ako rozdiel medzi efektívnos-
Èou internalizácie a outsourcovania. Dostane-
me teda hodnoty závislej premennej pre jedno-
tlivé sluÏby (y1...y6).

Tab. 5: 
V˘sledky multikriteriálneho hodnotenia efektívnosti zabezpeãovania vybran˘ch 
pomocn˘ch sluÏieb v sledovan˘ch organizáciách a prínos outsorcovania

Pomocné sluÏby Hodnotené V˘sledky multikriteriálneho Prínos outsour-
alternatívy hodnotenia efektívnosti (%) covania (Y)

upratovanie
Internalizácia 77,30

y1 = 21,69
Kontrahovanie 98,99

stravovanie zamestnancov
Internalizácia 75,28

y2 =23,90
Kontrahovanie 99,18

správa a údrÏba budov
Internalizácia 96,18

y3 = – 24,59
Kontrahovanie 71,59

správa informaãn˘ch Internalizácia 99,11
y4 = – 19,40

technológií Kontrahovanie 79,71

doprava
Internalizácia 75,34

y5 = 19,19
Kontrahovanie 94,53

bezpeãnostné sluÏby
Internalizácia 64,05

y6 = 33,21
Kontrahovanie 97,26

Zdroj: Vlastn˘ primárny v˘skum realizovan˘ v rokoch 2010 aÏ 2011 v rámci projektu GAâR P403/10/1892.
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5. Testovanie vzájomného vzÈahu
prínosu, ãi efektívnosti
outsourcovania od faktorov
odvíjajúcich sa od riadenia
zmluvného vzÈahu

Vymedzené faktory x1 ...... x15 sme sledovali na
súbore 141 vybran˘ch obcí, pri kaÏdej zo ‰ies-
tich pomocn˘ch sluÏieb zvlá‰È, t.j. pri y1.....y6.
Na základe získan˘ch dát sledujeme a porov-
návame mieru závislosti medzi prínosom out-
sourcovania ako závislej premennej Y a faktorov,
ktoré ho ovplyvÀujú ako nezávisl˘ch premen-
n˘ch x1 aÏ x15. Na meranie miery závislosti
pouÏijeme ‰tatistickú metódu Spearmanovho
korelaãného koeficientu. Tento koeficient udáva
‰tatistickú závislosÈ (koreláciu) medzi dvoma
veliãinami bez ohºadu na ich veºkosÈ. Najprv
sme zisÈovali pomocou programu SPSS, ãi exi-
stuje medzi sledovan˘mi závisl˘mi a nezávisl˘-
mi premenn˘mi ‰tatistická v˘znamnosÈ, a to
následn˘m postupom:

Vymedzili sme si a testujeme nulovú
a alternatívnu hypotézu:

H0: ρ = 0 (medzi sledovan˘mi premenn˘mi
je ‰tatistická nev˘znamnosÈ);

H1: ρ ≠ 0 (medzi sledovan˘mi premenn˘mi
je ‰tatistická v˘znamnosÈ); (1)

Stanovíme si hladinu v˘znamnosti, na kto-
rej budeme hypotézy testovaÈ:

α = 0,1 (2)

Systém SPSS nám po vloÏení dát vygene-
ruje hodnotu Sig. (2-tailed), podºa ktorej urãíme,
ktoré premenné sú, a ktoré nie sú ‰tatisticky
v˘znamné.

H0 zamietame,a k príslu‰ná hodnota Sig.
(2-tailed) < α. (3)

V prípade, Ïe sme prijali H1, príjmame tvr-
denie, Ïe medzi sledovan˘mi premenn˘mi je
‰tatistická v˘znamnosÈ, t. j. majú na seba vplyv.
Keì budeme maÈ roztriedené premenné na
‰tatisticky v˘znamné a ‰tatisticky nev˘znamné,
môÏeme na prvej skupine testovaÈ mieru vzá-
jomnej závislosti medzi sledovan˘mi premen-
n˘mi y1 ...y6 a x1.....x15 pomocou Spearmanov-
ho korelaãného koeficientu.

Spearmanov korelaãn˘ koeficient sa ozna-
ãuje gréckym písmenom α alebo rs. PouÏíva sa
pri v˘poãte, kde nepoznáme pravdepodobnost-
né rozdelenie dvoch veliãín X a Y. Usporiadame

veliãiny s hodnotami xi a yi podºa veºkosti a pri-
radíme im poradové ãísla pi a qi. Potom hodno-
ta koeficientu je rovná:

6 ∑
i
(pi – qi)2

ρ = 1 – ––––––––––– (4)
n(n2 – 1)

V˘sledná hodnota Spearmanovho koefici-
entu nadobúda hodnoty z intervalu <-1,1>, pri-
ãom 1 predstavuje priamu závislosÈ, -1 pred-
stavuje nepriamu nezávislosÈ, 0 vypovedá
o tom, Ïe medzi sledovan˘mi znakmi nie je
Ïiadna závislosÈ. V˘sledky miery vzájomnej
závislosti sledovan˘ch premenn˘ch zobrazuje
nasledujúca tabuºka 6 (str. 72).

Ako vidíme v tabuºke 6 pri kaÏdej zo ‰ies-
tich sledovan˘ch sluÏieb je poãet ‰tatisticky
v˘znamn˘ch premenn˘ch (faktorov) veºmi
nízky, dokonca pri sluÏbe dopravy sme nena‰li
ani jednu ‰tatisticky v˘znamnú premennú (fak-
tor). Napriek tomu celkovo z 15 sledovan˘ch
nezávisl˘ch premenn˘ch sa len 3 z nich a to 
x4 – záujem obce pri v˘bere externého dodáva-
teºa o jeho finanãnú situáciu, x5 – o jeho tech-
nické kapacity, x7 – o jeho skúsenosti v spolu-
práci s verejn˘m sektorom javia ako ‰tatisticky
nev˘znamné pri kaÏdej zo sledovan˘ch sluÏieb.
DvanásÈ z pätnástich nezávisl˘ch premenn˘ch
X kvantifikujúcich úroveÀ kvality riadenia kon-
traktov sa javí aspoÀ pri jednej zo sledovan˘ch
sluÏieb ako ‰tatisticky v˘znamn˘ch. V‰eobecne
moÏno teda povedaÈ, Ïe kvalita riadenia kon-
traktu má vplyv na prínos outsourcovania.

Záver

Viaceré vedecké ‰túdie popisujú kauzálny
vzÈah kvality riadenia kontraktu a v˘sledného
efektu kontrahovania. Po podrobnej anal˘ze
súãasného stavu poznania problematiky sme
sa v‰ak v Ïiadnej z nich nestretli so ‰tatistick˘m
testovaním tohto vzÈahu. Aj vzhºadom k tomu,
je na‰a ‰túdia urãit˘m pilotom zjednodu‰eného
kvantitatívneho testovania kauzality kvality ria-
denia procesu kontrahovania a jeho v˘sledku
v podobe vy‰‰ej efektívnosti kontrahovanej
sluÏby. Uvedomuje si, Ïe preukázanie ‰tatistic-
kej v˘znamnosti sledovan˘ch premenn˘ch e‰te
nemusí nevyvrátiteºne preukázaÈ túto kauzalitu,
minimálne v‰ak poukazuje na tie oblasti kon-
trakt manaÏmentu, ktoré môÏu najv˘raznej‰ou
mierou ovplyvniÈ, to ãi bude, alebo nebude kon-
trahovanie úspe‰né.
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Pokiaº vnímame kvalitu riadenia z pohºadu
jednotliv˘ch faktorov, ako determinantov prínosu
kontrahovania, ãasÈ z nich (X1 aÏ X8) sa vzÈa-
huje k prvej fáze kontrakt manaÏmentu – vytvo-
renie vzÈahu medzi poskytovateºom (principá-
lom) a producentom (agentom), kde hrozí riziko
informaãnej asymetrie, teda nesprávneho
v˘beru dodávateºa. Ostatné determinanty (X9
aÏ X15) sa vzÈahujú k druhej fáze kontrakt ma-
naÏmentu, k samotnému riadeniu uÏ existujú-
ceho vzÈahu medzi poskytovateºom a produ-
centom sluÏby, kde hrozí riziko morálneho ha-
zardu. Morálny hazard vytvára priestor pre pro-
ducenta, externého dodávateºa sluÏby presad-
zovaÈ vlastné záujmy na úkor záujmu poskyto-
vateºa, ktor˘m by malo byÈ, hospodárne, efek-
tívne, úãinné vynakladania verejn˘ch prostried-
kov na zabezpeãenie sluÏby.

Najväã‰ie rezervy v rámci t˘chto dvoch
skupín determinantov, faktorov moÏno vidieÈ
v procese verejného obstarania sluÏby (obce
ãasto volia cenovú ponuku, alebo priame zada-
nie ako postup verejného obstarania, napriek
tomu, Ïe vzhºadom k charakteru a rozsahu
obstarávanej ãinnosti je najvodnej‰ím postu-
pom verejná súÈaÏ; ãasto ch˘ba jasné zadefi-
novanie predmetu verejného obstarávania;
jedin˘m kritériom hodnotenia ponúk je najniÏ‰ia

cena) a následne v procese monitoringu externej
produkcie sluÏby a rie‰enia zisten˘ch problé-
mov (nepravidelná kontrola externej produkcie,
„mäkk˘“ postih externého dodávateºa pri poru‰e-
ní podmienok zmluvy zo strany poskytovateºa).

V˘skum v tejto ‰túdii bol podporovan˘
Grantovou agentúrou âR v rámci rie‰enia med-
zinárodného projektu GAâR P403/10/1892
Optimalizace outsourcingu ve vefiejném sekto-
ru a Univerzitnou grantovou agentúrou UMB
v rámci rie‰enia projektu UGA I-11-001-02.
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Abstract

DETERMINANTS OF BENEFIT OF OUTSOURCING SERVICES IN PUBLIC
SECTOR

Beáta Miku‰ová Meriãková, Zuzana Vozárová

The public sector efficiency can be understood as the systematic rational decision about the public
policy goals and the arrangements of its obtaining. Demonopolisation of public service production
and the alternative service delivering arrangements in public sector can be marked as the one of
conditions of such decision. Outsourcing services in public sector with is one of the most prevalent
types of the alternative service delivering arrangements. To put outsourcing in perspective, it is
necessary to consider pros and cons of internal and external forms of delivery. Concerning the
positive potential of outsourcing, the relevant literature proposes that outsourcing may, but need
not, improve individual choice, cost-effectiveness and the quality of delivery, equity and to some
extend also expenditure control. On the other hand, many authors provide important arguments
describing weak points of outsourcing and some risks connected with outsourcing services in
public sector. The main reason, why outsourcing does not produce the expected results and even
creates perverse effects in effectiveness and quality of outsourced services, is the improper
implementation of contract management. This paper seeks to answer the question what factors
account for success in outsourcing services in public sector by developing a explanatory model of
outsourcing performance dependent on selected factor connected with contract management such
as competition, ex ante evaluation of external supplier, contract monitoring, contract duration,
contract payment and test it empirically.

This study uses a quantitative approach to investigate the research question and analyze the
original collected survey data from own research supported by the Czech Science Foundation
GACR under the contract No. P403/10/1892: Optimizing outsourcing in the public sector and by
Matej Bel Univerzity Grant Agency under the contract No.UGA I-11-001-02.

Key Words: Outsourcing services in public sector. Contract management. Outsourcing
performance. Principal-agent theory. Explanatory model of outsourcing performance.
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