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Anotace 
 
Příspěvek je koncipován jako součást seriálu popisu zahraničních zkušeností a postupů při 
zadávání a posuzování veřejných zakázek. Přitom jsou analyzovány jak obecně otevřené 
zdroje (právní předpisy, výstupy veřejných institucí, závěry hodnoticích misí Rady Evropy  
– GRECO, LegislationOnLine, výstupy Evropské unie atd.), tak další podklady. Součástí 
souvisejícího úsilí je i komunikace se zahraničními odborníky, zaměřená na téma zkušeností  
a postupů řešení při odhalování, prověřování a vyšetřování potenciálně problematických 
veřejných zakázek. Jednotlivé sledované země jsou popsány v zásadě dle jednotné struktury. 
Sledovány byly i veřejně přístupné on-line poptávkové portály týkající se veřejných zakázek 
v konkrétních zemích. 
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Summary 
 
The paper is conceived as part of a series of international experience related to the public 
procurement – and describe procedures for the award of public contracts and assessment. In 
doing so, they are generally analyzed as open source (legislation outputs of public 
institutions, conclusions of evaluation missions of the Council of Europe – GRECO, 
LegislationOnLine, the outputs of the European Union, etc.) and other documents. Part of 
related efforts is using the communication with foreign experts on the theme of experience 
and solution methods for detecting, examining and investigating of the potentially 
problematic procurement-related behaviour. Individual countries are described according 
the similar structure. Monitored were also the publicly accessible online portals on public 
contracts in individual countries. 
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1
 Příspěvek je výstupem projektu „Kriminalisticko-taktické metody při odhalování, prověřování a vyšetřování 

problematiky veřejných zakázek“ (VF20162016048), který byl zadán v rámci programu „Bezpečnostní výzkum 
pro potřeby státu v letech 2010-2015“. 



Ochrana & Bezpečnost – 2016, ročník V., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656 
Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. Přehled právního rámce veřejných zakázek v zahraničí, rozbor zahraničních zkušeností a postupů 

řešení při odhalování, prověřování a vyšetřování veřejných zakázek: Rumunsko (2016_A_10) 
 

 
2 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Přehled právního rámce veřejných zakázek v zahraničí, rozbor zahraničních zkušeností  
a postupů řešení při odhalování, prověřování a vyšetřování veřejných zakázek: Rumunsko 
 
Základní charakteristika země 
 
Země v kontextu snahy o vstup do Evropské unie vyvinula značné úsilí (legislativní  
i organizační, co se týče změny formy boje s korupcí a nastolením transparentního prostředí 
v oblasti veřejných zakázek). Výsledné statistiky však v souvislosti s korupcí na různých 
úrovních patří stále mezi nejvyšší v rámci Evropské unie. Ve srovnání, například se 
sousedním Bulharskem se však zde situace vyvíjí relativně mnohem příznivěji a v posledních 
pěti letech lze pozorovat značné pokroky v podobě intenzivnějšího potírání korupce, 
především té na nejvyšší úrovni. 
 
Postoj vlády a veřejnosti k tématu korupce a transparentnosti2 
 
Všeobecně je konstatováno, že aktéři (včetně domácích a zahraničních firem, vstupujících do 
procesu zadávání respektive poptávání veřejných zakázek) jsou konfrontováni s relativně 
vysokým korupčním rizikem (například viz RO_03). Celý proces související s veřejnými 
zakázkami je charakterizován jako „zranitelný“, jako místo střetu zájmů, kde je uplatňována 
řada netransparentních „výjimek“. Nakolik související právní rámec „na papíře“ působí více 
než uspokojivě, je s ním spojena řada změn a dodatků a dalších aspektů (nejednoznačná 
metodika), které komplikují investiční prostředí. Spolu s Bulharskem a Řeckem se země řadí 
na poslední příčky, co se týče indexu vnímání korupce v Evropské unii. Na druhou stranu, 
názor veřejnosti v Rumunsku je nad unijním průměrem, co se týče konstatování, že 
protikorupční úsilí politických představitelů v této oblasti je efektivní (27 %) a související 
sankce dostatečně odstrašující (34 %).3  
 
Vedle sebe tak stojí protichůdná zjištění či trendy, kdy zahraniční nebo nadnárodní platformy 
avizují nerovné podmínky v některých tendrech, stejně jako snahy o otevřenost  
a elektronizaci procesů, souvisejících s veřejnými zakázkami. 

                                                 
2
 Romanian Public Procurement. Business Anti-Corruption Portal. http://www.business-anti-

corruption.com/country-profiles/europe-central-asia/romania/public-procurement.aspx 
3
 Romania: European Union Anti-Corruption Report 2014. European Commission. 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-
trafficking/corruption/anti-corruption-report/docs/2014_acr_romania_factsheet_en.pdf 
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Předpokládaná míra korupce v dané zemi obecně a ve vztahu k veřejným zakázkám4 
 
Formou veřejných zakázek je každoročně investováno odhadem 25 % veřejných rozpočtů 
(pro rok 2010 se jednalo v přepočtu o 33,56 miliard eur).5 Podle anonymních průzkumů 
veřejného mínění, existuje podezření na korupční praktiky u zhruba pětiny řízení (není 
zřejmé, zda se hovoří o absolutním počtu, nebo o objemu soutěžených financí).6 Pro rok 
2015 se uvádělo, že korupce, nikoli nutně zmanipulované veřejné zakázky, představují pro 
Rumunsku ztráty okolo 20 % hrubého domácího produktu ročně, což je zcela nejhorší údaj 
v celé Unii.7 
 
Struktura organizací zabývající se bojem proti korupci a zprůhledňováním veřejných 
zakázek 
 
Stěžejním aktérem ve sledované oblasti je zřejmě Národní agentura pro integritu 8 , 
odpovědná za implementaci mechanismu majetkových přiznání a prohlášení o střetu zájmů 
(s důrazem na politické představitele). Jedná se o těleso, nepodřízené žádnému resortu, ale 
radě, tvořené podle paritního klíče politickými stranami podle výsledků voleb. Zhruba 
100 zaměstnanců sice čelí soustavným tlakům, včetně ústavních stížností na nezákonnost 
vyšetřování případů UFO zisků, ale zatím se jim zřejmě daří naplňovat původní očekávání. 
Agentura je oprávněna získávat a prověřovat prakticky jakékoli informace o občanech 
a obyvatelích Rumunska, s důrazem na jejich majetkové poměry.9 
 
Ilustrace: Logo Národní agentury pro integritu.10 
 

 
 

                                                 
4
 Transparency Romania. http://www.transparency.ro/index_en.html 

5
 Romania: European Union Anti-Corruption Report 2014. European Commission. 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-
trafficking/corruption/anti-corruption-report/docs/2014_acr_romania_factsheet_en.pdf 
6
 Flash Eurobarometers. European Commission. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_374_361_en.htm 
7
 HODKOVÁ, Zuzana. Dopady korupce na českou ekonomiku. ČT 2. 6. IV. 2016. 

8
 Vytvořena byla v roce 2002, v květnu 2005 jí byla odňata pravomoc zabývat se případy korupce 

poslanců/senátorů (tato pravomoc přešla na základě rozhodnutí Ústavního soudu na generální prokuraturu). 
S nástupem nové politické garnitury, která deklarovala za jeden ze svých cílů boj proti vysoké korupci, byla 
Agentura v září 2005 restrukturována jako součást generální prokuratury (vlastní rozpočet) a jako taková se 
začala znovu zabývat případy korupce vysokých politiků. 
9
 Agentia Nationala de Integritate. https://www.integritate.eu/ 

DIX, Holger. The Current Status of the Romanian National Integrity Agency. Konrad Adenauer Stiftung. 2010. 
http://www.kas.de/rspsoe/en/publications/20138/ 
10

 Agentia Nationala de Integritate. https://www.integritate.eu/ 
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Agentura provozuje informační systém „Prevent“, který údajně porovnává údaje 
v majetkových přiznáních osob s jejich možným legálním příjmem za určitý čas  
a upozorňuje na možné konflikty zájmů určitých osob (zřejmě obdoba software typu 
Analyst).11 Není přitom bez zajímavosti, že sám ředitel Agentury, Horia Georgescu, byl na 
konci roku 2015 obviněn z podvodů.12 
 
Ilustrace: Příklad hlavičky formuláře majetkového přiznání, které jsou veřejní činitelé (ale i 
uchazeči o veřejnou funkci) povinni agentuře zasílat na základě zákona č. 176/2010.13 
Získaná data jsou dle možností ověřena a zanesena do systému Prevent. 
 

 
 

                                                 
11

 Systém se dost možná podobá modelu Slovinska. 
Fourth Evaluation Round. Corruption Prevention in Respect of Members of Parliament, Judges and Prosecutors. 
Evaluation Report Romania. 2015-2016. Greco Eval IV Rep (2015) 4E, s. 23. 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round4/Eval%20IV/GrecoEval4%282015%294_Roma
nia_EN.pdf 
Agentia de Integritate a sesizat DNA: Exista indicii ca Nicusor Constantinescu a savarsit infractiuni de coruptie. 
Fosta firma a presedintelui CJ a primit un contract de 2,4 mil. Lei. Hot News. 6. VI. 2015.  
http://anticoruptie.hotnews.ro/stiri-anticoruptie-20236947-agentia-integritate-sesizat-exista-indicii-nicusor-
constantinescu-savarsit-infractiuni-coruptie-fosta-firma-presedintelui-primit-contract-2-4-mil-lei.htm 
12

 Romanian anti-corruption chief arrested on corruption charges. Telegraph, 17. III. 2015. 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/romania/11478459/Romanian-anti-corruption-chief-
arrested-on-corruption-charges.html 
13

 Atentie candidati! Ani vrea declaratii de avere la vedere. InfoCS.ro. http://www.infocs.ro/atentie-candidati-
ani-vrea-declaratii-de-avere-la-vedere/ 



Ochrana & Bezpečnost – 2016, ročník V., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656 
Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. Přehled právního rámce veřejných zakázek v zahraničí, rozbor zahraničních zkušeností a postupů 

řešení při odhalování, prověřování a vyšetřování veřejných zakázek: Rumunsko (2016_A_10) 
 

 
5 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Ilustrace: Logo Národní protikorupční agentury.14 
 

 
 
Vedle toho je třeba zmínit i Národní protikorupční agenturu (Directia Nationala Anticoruptie, 
DNA), jejíž aktivity navazují na zjištění výše uvedené Národní agentury pro integritu. Národní 
protikorupční agentura je těsně navázána na zpravodajské služby země a na Státní 
prokuraturu. 
 
Ilustrace: Kultivovaný výstup ze systému „Prevent“ pro potřeby médií.15 
 

 

                                                 
14

 Directia Nationala Anticoruptie. http://www.pna.ro/ 
National Anticorruption Directorate. Wikipedia. 
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Anticorruption_Directorate 
15

 Systém se dost možná podobá modelu Slovinska. 
Fourth Evaluation Round. Corruption Prevention in Respect of Members of Parliament, Judges and Prosecutors. 
Evaluation Report Romania. 2015-2016. Greco Eval IV Rep (2015) 4E, s. 23. 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round4/Eval%20IV/GrecoEval4%282015%294_Roma
nia_EN.pdf 
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Právní rámec v oblasti veřejných zakázek, milníky ve sledované oblasti16 
 
Související právní předpisy jsou obecně popisovány jako „standardní“ a srovnatelné se situací 
ve většině starých členských států Evropské unie – s tím, že praxe se může někdy od obsahu 
právních předpisů pružně odchylovat (prostřednictvím výkladů, výjimek atd.). 
 
Rada Evropy ve své zprávě z roku 2016 (s. 23) k tomu dodává, že nakolik právní rámec je „na 
papíře“ uspokojivý, je snaha ho doplnit informačním systémem „Prevent“, propojujícím 
databáze o právnických a fyzických osobách, aby byl zjištěn možný střet zájmů nebo jiné 
neupřesněné potenciálně podezřelé ukazatele. Zjištěné možné vazby (nejenom příbuzenské) 
by pak byly přísněji sledovány (viz dokument RO_04).17 
 
Vzorové případy, postupy řešení při odhalování, prověřování a vyšetřování veřejných 
zakázek 
 
Jako významné případy stíhání významných představitel pro podezření z korupce se uvádí 
případ obchodníka, politika a mediálního magnáta Dana Voiculescu, který byl odsouzen na 
10 let pro zapojení do „privatizace“ Národního potravinářského institutu za zlomek reálné 
ceny (rok 2015). 
 
Ministr informatiky Rumunska Gabriel Sandu se (vedle dalších osob) v procesu v letech 2014-
2015 přiznal z korupčního a nekalosoutěžního jednání při neprůhledném a pro stát 
nevýhodném nákupu software firmy Microsoft a dalšího počítačového vybavení. Prostředky, 
které byly takto získány, skončily v daňových rájích na účtech zapojených aktérů. 
 
Hodnotící kritéria veřejných zakázek 
 
Veřejné zakázky v Rumunsku se v zásadě vyhlašují a řídí v souladu s příslušnými unijními 
směrnicemi. Účastník (poskytovatel) musí zpravidla splnit minimálně tyto následující 
požadavky: 
 
 přihlášení se zápisem do výběrového řízení; 
 prezentování nabídky v souladu s podmínkami výběrového řízení; 
 splnění kvalifikačních podmínek, které jsou uvedeny ve specifikaci poptávky. 

                                                 
16

 Rumunsko. Business Info.  
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/rumunsko-zakladni-podminky-pro-uplatneni-ceskeho-18757.html 
Romania. LegislationOnLine. http://www.legislationline.org/countries/country/8 
Romania: Criminal Code. LegislationOnLine. http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-
codes/country/8 
17

 Fourth Evaluation Round. Corruption Prevention in Respect of Members of Parliament, Judges and 
Prosecutors. Evaluation Report Romania. 2015-2016. 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round4/Eval%20IV/GrecoEval4%282015%294_Roma
nia_EN.pdf 
Council of Europe Report Acknowledges Romania´s Efforts in Prosecuting Corruption, Calls for more Effective 
Prevention Measures. Council of Europe. 2016.  
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&id=2406401&Site=DC&BackColorInternet=F5CA75&Back 
ColorIntranet=F5CA75&BackColorLogged=A9BACE&direct=true 
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Statistika korupce ve vztahu k tématu veřejných zakázek 
 
Rumunská státní administrativa neposkytuje zatím příliš pružné informace. Podle doporučení 
různých poradenských firem je třeba zůstat vytrvalý, respektive hledat domácího partnera. 
Zástupci místních firem mají v tomto směru nezastupitelný význam, avšak i oni upozorňují na 
obtížný přístup k informacím. 
 
Systém vyhlašováni respektive zadávaní veřejných zakázek 
 
Zadávání veřejných zakázek se děje převážně vyhlašováním v tisku. Začíná se uplatňovat 
i způsob umístění na webových stránkách veřejných institucí (převážně ministerstev). Kromě 
toho fungují specializované agentury a subjekty jako Komoditní burza, Mediafax a jiné. 
Elektronizace v této oblasti nicméně nesmírně postoupila.18  
 
Ilustrace: Zřejmě největší databází veřejných zakázek lze nalézt na portálu http://www.e-
licitatie.ro, případně na http://www.licitatia.ro. 
 

 
 
Pro doplnění lze uvést, že s procesem souvisí i manuál (v rumunštině a v zestručněné formě  
– 230 stran – i v angličtině – viz dokumenty RO_01 a RO_02 v digitální příloze).19 
 

                                                 
18

 Blog despre sistemul electronic de achizitii publice. 
http://licitatiiseap.ro/seap-sistemul-electronic-de-achizitii-publice 
Licitati e-publica. http://v2.licitatie-publica.ro 
RO-Licitatii. http://www.rolicitatii.ro 
19

 User Guide: Supplier. e-Licitatie 
http://www.e-licitatie.ro/Public/Content/UserManual/SEAPUserGuide_Supplier_en.pdf 
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Ilustrace: Další portály jsou koncipovány úžeji a pokrývají pouze tendry podle určitého 
oboru, například železnice20, komodity21, stavebnictví22 , zdravotnictví23 či zemědělství. 
 

  
 
Uváděné informace jsou obvykle pouze v rumunštině, vyhledávání v poptávkách je možné 
podle několika ukazatelů, například podle okresu (sídla vypisující organizace nebo místa, kde 
se bude zakázka realizovat). 
 
Ilustrace: Samostatně jsou dále řešeny otázky prodeje/nákupu a tendrů veškerých typů 
vozidel.24 
 

   
 
Všeobecné zhodnocení dané země 
 

 Rumunsko je zemí, kde probíhá dramatický vývoj. Za korupční praktiky byly odsouzeny 
některé „velké ryby“ a země zprovoznila otevřené elektronické poptávkové portály. 

 Kritika se však týká komplikací při zapojování zahraničních uchazečů (nejen s ohledem na 
nutnost komunikace v rumunštině) a roztříštěnosti poptávkových portálů či kanálů podle 
dílčích témat či zadavatelů (jednotlivých resortů atd.). 

                                                 
20

 CRF Calatori. Ministerul Transporturilor. http://www.cfrcalatori.ro 
21

 Bursa Romana de Marfuri. http://www.brm.ro 
22

 Licitatii Constructii. http://licitatiiconstructii.ro 
23

 Ministerul Sănătății. http://ms.gov.ro 
24

 Autoline. http://autoline-eu.ro/ 
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Zkontaktované osoby (experti): 
 
Silvia-Ileana VIŞOIU, zástupce Rumunska při Výborech Rady Evropy. Expertka konstatuje 
velké změny a otřesy v poslední době, ve kterých se neorientují ani „insideři“. Minimálně 
rétoricky se proti korupci a za vyšší transparentnost veřejných zakázek staví prakticky všichni 
veřejní činitelé. Ekonomika státu na určitá opatření částečně doplácí, protože klesá ochota 
veřejných institucí zakázky vůbec vypisovat.  
 

 
Ilustrace: Linka pro veřejnost, kde lze anonymně oznamovat podezření na korupční 
jednání.25 
 

 
 

                                                 
25

 Libertatea te ajută | Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA). Libertatea, 16. II. 2016.  
http://www.libertatea.ro/utile-si-servicii/utile/libertatea-te-ajuta-directia-nationala-anticoruptie-dna-989748 
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MEDAILONKY DOPLŇUJÍCÍCH ELEKTRONICKÝCH PODKLADŮ 
 
RO_01 

 
Název dokumentu: Sistemul Electronic de Achizitii Publice: Manual de utilizare 
 
Autoři, autorská instituce: e-licitatie.ro 
 
Rok vydání: 2013 
 
Rozsah: 444 stran, včetně řady příloh a linků na další zdroje informací 
 
Link ke stažení:   
https://www.e-
licitatie.ro/Public/Content/UserManual/SEAPUserGuide_ContractingAuthority.pdf 
 
Stručná charakteristika: Dokument je pouze v rumunštině, což ztěžuje jeho využitelnost pro 
potřeby projektu. Na základě strojového překladu je možné usuzovat na to, že rozsáhlý 
manuál obsahuje základní informace o systému, koncipované ryze prakticky, pro potřeby 
účastníka výběrového řízení – soutěžícího i zadavatele. Nechybí zde kapitoly jako chybová 
hlášení, často kladené otázky, vyhledávání, přihlašování, verifikace aktérů, nejčastější omyly, 
kvůli kterým je soutěžící formálně vyřazen a podobně,  
 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhgcv56MzOAhXEbxQKHTdzBDsQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.yumpu.com%2Fuser%2FSEBA1&psig=AFQjCNE4AoOcxhvYaeQGjzYj8Wq3Lu22Tw&ust=1471673391013721
https://www.e-licitatie.ro/Public/Content/UserManual/SEAPUserGuide_ContractingAuthority.pdf
https://www.e-licitatie.ro/Public/Content/UserManual/SEAPUserGuide_ContractingAuthority.pdf
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Ilustrace. Příklady názorných printscreenů, na kterých je přiblíženo fungování systému 
(portálu).  
 

 
 
Je popsáno, jak se do systému přihlásit, jak do něho zadávat poptávku, jak vyhledávat 
požadovanou zakázku (podle toho, zda je aktivní, v jakém území, respektive jaké oblasti 
činnosti se týká, a podobně).  
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RO_02 
 

 
 
Název dokumentu: The Electronic System for Public Procurement: User Manual 
 
Autoři, autorská instituce: e-licitatie.ro 
 
Rok vydání: 2014 
 
Rozsah: 235 stran v rumunštině, 231 v angličtině 
 
Link ke stažení:  
https://www.e-licitatie.ro/Public/Content/UserManual/SEAPUserGuide_Supplier.pdf 
 
Stručná charakteristika: Do značné míry obdoba dokumentu RO_01, určená zahraničním 
aktérům, uchazečům, respektive vytvořená na popud tlaku z Evropské unie. V textu není 
žádná zmínka o vyšetřování nekalosoutěžního jednání, je to pouze technická rukověť. 

https://www.e-licitatie.ro/Public/Content/UserManual/SEAPUserGuide_Supplier.pdf
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RO_03 
 

 
 
Název dokumentu: Evaluation Report on Romania, Hodnoticí zpráva Rumunska 
 
Autoři, autorská instituce: Rada Evropy, výbor GRECO 
 
Rok vydání: 2002 
 
Rozsah: 37 stran v angličtině 
 
Link ke stažení:  
https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round1/GrecoEval1 
(2001)13_Romania_EN.pdf 
 
Stručná charakteristika:  Dokument hovoří o veřejných zakázkách jako o jedné z výzev vedle 
daňových úniků, privatizačních podvodů a nejasností při financování politických stran. 
 
Pasáž 66: Úřad pro hospodářskou soutěž je specializovaný správní orgán, který pracuje na 
zajištění dodržování pravidel hospodářské soutěže. Úřad je podřízen vládě, má právní 
subjektivitu. Úřad má centrální jednotku se sídlem v Bukurešti a místní orgány na okresní 
úrovni, složené z inspektorů a specializovaných pracovníků. Úřad provádí šetření s cílem 
zajistit, mimo jiné, že zadávání veřejných zakázek je v souladu s právními předpisy. Úřad 
připravuje zprávy a studie týkající se zadávání veřejných zakázek a poskytování informací 
vládě a Radě pro hospodářskou soutěž. 
 
Pasáž 82:  Úsilí k aktualizaci předpisů ve vztahu k citlivým sektorům, jako jsou zejména 
daňové úniky, praní špinavých peněz, financování politických stran a veřejných zakázek, je 
povzbudivé. Totéž se týká zavedení povinnosti prohlášení o majetku, které bylo uloženo 
vedoucím osobnostem veřejného života a jiných orgánů. Bylo by však vhodné, aby byla 
přijata konkrétnější zákonná opatření pro prevenci korupce (vztahující se na všechny případy 

https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round1/GrecoEval1%0b(2001)13_Romania_EN.pdf
https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round1/GrecoEval1%0b(2001)13_Romania_EN.pdf
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střetu zájmů mezi veřejnými činnosti a soukromými činnostmi pro zisk, což zatím nebylo 
stanoveno). Bylo by vhodné nově upravit právní rámec pro propuštění z úřadu (státní služby), 
na základě soukromých aktivit, které jsou veřejností vnímány jako neslučitelné s důstojností 
a objektivitou, nutnou pro výkon veřejných povinností. 
 
Pasáž 94: Rumunsku je doporučeno posílit kapacitu Úřadu pro zadávání veřejných zakázek 
v rámci Ministerstva financí nebo vytvoření nezávislého Úřadu pro veřejné zakázky.  
 
RO_04 
 

 
 
Název dokumentu: Evaluation Report of Romania (IV. kolo) 
 
Autoři, autorská instituce: Rada Evropy, výbor GRECO 
 
Rok vydání: 2016 
 
Rozsah: 50 stran v angličtině 
 
Link ke stažení: 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/news/News2016/News(20160122) 
Eval4Romania_en.asp 
 
Stručná charakteristika: Jediná zmínka o veřejných zakázkách se týká systému PREVENT: 
Úřad pro veřejné zakázky vyvíjí elektronický systém (PREVENT), který by sloužil pro zjištění 
a prevenci možného střetu zájmů ve vztahu k zadávání veřejných zakázek. Různé databáze, 
včetně soupisu majetku a databázi zájmů, budou propojeny v integrovaném prostředí 
formou křížových odkazů. Jakmile dojde k podezření ze střetu zájmů, je vygenerována 
výstraha.  

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/news/News2016/News(20160122)%0bEval4Romania_en.asp
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/news/News2016/News(20160122)%0bEval4Romania_en.asp


Ochrana & Bezpečnost – 2016, ročník V., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656 
Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. Přehled právního rámce veřejných zakázek v zahraničí, rozbor zahraničních zkušeností a postupů 

řešení při odhalování, prověřování a vyšetřování veřejných zakázek: Rumunsko (2016_A_10) 
 

 
17 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

RO_05 
 

 
 
Název dokumentu: Zkušenost Rumunska s implementací článků 9, 10 a 13 Úmluvy 
Organizace spojených národů proti korupci; Romania’s experience in implementing articles 
9, 10 and 13 of the UN Convention against Corruption 
 
Autoři, autorská instituce: Ministerstvo spravedlnosti Rumunska 
 
Rok vydání: patrně po roce 2012 
 
Rozsah: 21 stran 
 
Link ke stažení: 
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/workinggroup 
4/2016-August-22-24/Contributions_NV/Romania_EN.pdf 
 
Stručná charakteristika: Řeč je o ustanoveních pro náležitou správu věcí veřejných, 
s důrazem na informační systém PREVENT a plnou elektronizaci procesu zadávání veřejných 
zakázek, zejména těch, kde se jedná o více než 5 000 eur. Každoročně jsou prověřeny 
transakce o objemu okolo 17 miliard eur. 

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/workinggroup%0b4/2016-August-22-24/Contributions_NV/Romania_EN.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/workinggroup%0b4/2016-August-22-24/Contributions_NV/Romania_EN.pdf
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Doplňující monitoring aktualit z otevřených zdrojů (roky 2015 a 2016) 
 
2015, přelom s rokem 2014: Na konci roku 2014 (říjen) byl medializován případ 
nekalosoutěžního jednání v rámci loterijní společnosti Intralot. Do společnosti roku 2003 
vstoupil strategický partner z Řecka. Nastal spor, zda smlouvu s ním prodloužit i po roce 2013. 
Zakázka jako taková se zřejmě týkala elektronizace loterijního procesu (vybavení kiosků 
„v terénu“ atd.).26 
 
2015, únor: Tažení rumunské prokuratury proti korupci zasáhlo i rodinu premiéra Victora 
Ponty. Byl zatčen jeho švagr Julian Hertanu, který podstoupil mnohahodinový výslech na 
protikorupční prokuratuře kvůli podezření ze zpronevěry peněz z evropských fondů  
a daňových úniků. Hertanu je vyšetřován kvůli podezření, že jeho firma při stavbě kanalizace 
ve městě Comarnic zneužila k jiným účelům peníze z evropských fondů v objemu přes sedm 
milionů lei (asi 43 milionů Kč). Vyšetřovatelé se ale na společnost zaměřili i kvůli možným 
daňovým únikům. Podle médií v letech 2011 až 2015 tímto způsobem údajně ukrátila státní 
rozpočet o 2,5 milionu lei. Vedení protikorupční agentury konstatuje, že bojuje proti korupci 
v případě, kdy úplatky přesahují 10 tisíc eur. Nejdůležitější je, aby lidé pochopili, že zákon je 
stejný pro každého, bez ohledu na to, jakou pozici člověk zastává.27 
 
2015, březen: Protikorupční prokuratura (DNA) oznámila, že v rámci vyšetřování korupční 
aféry kolem exministra financí Dariuse Valcova zabavila také 101 obrazů, z nichž část je 
zřejmě velmi cenná. Autory některých by měly být Pablo Picasso a Andy Warhol. Prokurátoři 
Valcova obvinili, že v letech 2011 až 2013, kdy byl starostou jihorumunského města Slatina 
(asi 80 000 obyvatel), přijal úplatky ve výši až dvou milionů eur. Exministr je prý rovněž 
podezřelý, že od roku 2011 prostřednictvím pozemkového úřadu, účetní firmy a advokátní 
kanceláře, kterou nepřímo ovládal, prováděl 'finanční operace a obchodní transakce 
neslučitelné s funkcemi starosty, senátora a ministra'. Vyšetřovatelé podle DNA našli při 
domovní prohlídce v trezoru politika 90 000 dolarů, tři zlaté pruty o celkové váze tří 
kilogramů, ale také obrazy. Prokuratura uvedla, že důkazy nasvědčují tomu, že Valcov obrazy 
získal nepřímo díky penězům nabytým trestnou činností, z níž je podezřelý. Mezi výtvarnými 
díly, koupenými při aukcích, jsou i dvě rytiny a jedna kresba uhlem španělského malíře Pabla 
Picassa a práce amerického umělce Andyho Warhola. Média uvádějí, že Valcov chtěl  
v Bukurešti otevřít galerii. Prokuratura obrazy zajistila v bytech politika v hlavním městě a ve 
Slatině. Policie Valcova zatkla poté, co ho parlament zbavil imunity před trestním stíháním. 
Podezřelý nyní čeká v cele předběžného zadržení na rozhodnutí soudce ohledně případného 
uvalení třicetidenní vyšetřovací vazby, o kterou DNA žádá. Valcov je jedním z nejvýše 
postavených rumunských politiků, který čelí podobným obviněním. Jakékoli provinění ovšem 
rozhodně popírá. Členem vlády byl jen od prosince 2014, ale podílel se významně na nových 
rumunských daňových zákonech, které mají povzbudit růst ekonomiky. Premiér Victor Ponta 
oznámil, že daňová reforma bude bez ohledu na osud odstoupivšího ministra pokračovat.28 

                                                 
26

 DNA face verificari la Loteria Romana, vizand proceduri de achizitii publice. Ancheta se afla in faza stabilirii 
prejudiciului la buget. inCont.ro, 8. X. 2014. http://incont.stirileprotv.ro/companii/dna-face-verificari-la-loteria-
romania-vizand-proceduri-de-achizitii-publice-ancheta-se-afla-in-faza-stabilirii.html 
27

 Rumunská policie vyšetřuje švagra premiéra kvůli možným podvodům. ČTK. 18. II. 2015. 
28

 Rumunskému exministrovi viněnému z korupce zabavili i tři Picassy. ČTK. 27. III. 2015. 
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2015, duben: Třicet dnů ve vazbě žádal žalobce pro rumunského mediálního magnáta 
Adriana Sarbua, jehož zadržela místní policie. Sarbu vlastní vlivnou mediální společnost 
Mediafax Group a čelí obvinění ze zpronevěry, praní špinavých peněz a daňových úniků. 
„Neuplyne skoro ani den, aby rumunští policisté nepředvedli některou z politických, 
podnikatelských či úřednických tváří k výslechu. Rumunská justice si díky svému přísnému 
postupu vysloužila už několik pochval z evropského ústředí: naposledy Evropská komise 
ocenila práci tamního soudnictví v hodnotící zprávě z minulého měsíce. Jenže podle mnohých 
není všechno až tak černobílé. Stejně jako roste boj proti korupci, vzrůstají  
i nařčení, podle nichž jsou některá udání vyrobena „na míru“ pro nepohodlné.“  Mediální 
magnát se podle svých slov znelíbil premiérovi Viktoru Pontovi, jenž má vazby na jeho 
konkurenty z mediální oblasti. „Případ cílí na zničení zpravodajské agentury Mediafax, 
zpravodajského webu Gandul.info a ekonomického deníku Ziarul Financiar - mediálních 
prostředků, které jsem budoval posledních pětadvacet let a které udržuji politicky nezávislé“. 
Žalobci však majitele koncernu viní, že v rámci Mediafaxu se údajně využívaly „třetí 
společnosti“ s pochybnou daňovou morálkou. Celkové škody mohou činit až 26 milionů eur. 
Policie už dříve zadržela několik vysoce postavených zaměstnanců společnosti. Zkušenost se 
Sarbuem získala i Česká republika. Sarbu v letech 2009 až 2013 stál v čele mediální skupiny 
CETV, k níž patřila i televize Nova. Skupina se však pod jeho vedením dostala do dluhů 
a téměř zkrachovala.29 
 
2015, duben: Bukurešťský soud nařídil zatknout bývalého ministra financí Dariuse Valcova  
a starostu města Konstanca Radua Mazareho, kteří rovněž čelí obvinění z korupce. 
Prokurátoři Valcova obvinili, že v roce 2009, kdy byl starostou jihorumunského města Slatina, 
přijal úplatky ve výši až dvou milionů eur. Výměnou za to pomohl neupřesněné soukromé 
společnosti získat v tendrech několik veřejných zakázek.  Valcov rezignoval na funkci ministra 
financí v březnu 2015 a následně pobýval v „domácím vězení“. Mazare podle vyšetřovatelů 
přijal úplatky v hodnotě až devět milionů eur, výměnou za to, že zakázky v jeho městě získají 
jen určité podnikatelské subjekty.30 
 
2015, červenec: Rumunská protikorupční prokuratura (DNA) provedla rozsáhlé razie v řadě 
zdravotnických institucí, farmaceutických firem a domovů lékařů při vyšetřování možné 
korupce spojené s doporučováním a předepisováním některých onkologických léčiv. 
Vyšetřovatelé pátrají po důkazech, že farmaceutické společnosti nabízely doktorům luxusní 
dovolené a jiné lákavé výhody výměnou za to, že budou předepisovat některá léčiva určená 
pro pacienty postižené rakovinou. DNA v prohlášení upřesnila, že její vyšetřovatelé 
prohledali 61 bytů a objektů farmaceutických firem, distributorů léků, nemocnic 
a onkologických klinik. Zasahovali nejen v metropoli Bukurešti, ale také na řadě dalších míst 
v okresech Bistritsa, Cluj, Ilfov, Mureš, Salaj, Sibiu a Timiš. Předmětem vyšetřování je 
podezření z rozsáhlé korupce, která se týká předepisování léčiv a 'odměňování' lékařů 
v období let 2012 až 2015. Celková hodnota těchto 'odměn' jde prý v přepočtu do stamilionů 
korun. Nejmenovaný prokurátor upřesnil, že lékařům byly nabízeny placené dovolené 
v drahých destinacích jako například v Las Vegas, krytí výdajů při účasti na lékařských 

                                                                                                                                                         
Rumunský parlament povolil policii zadržet bývalého ministra. ČTK, 25. III. 2015. 
29

 Šógun rumunského mediálního průmyslu. Lidové noviny. 4. II. 2015. 
30

 Nejbohatší rumunský podnikatel dostal 2,5 roku vězení za korupci. ČTK, 3. IV. 2015. 
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kongresech nebo jiné drahé požitky. Jedním z vyšetřovaných je šéfka onkologické kliniky 
krajské nemocnice v Sibiu Valeria Valeanuová. Ta podle médií připustila, že její zahraniční 
cesty byly sponzorovány farmaceutickými firmami, ale popřela, že by se dopustila něčeho 
nezákonného. Tvrdí, že se jedná o prakticky celosvětově běžnou praxi, a že pacientům 
předepisovala jen schválené účinné léky.31 
 
2015, červenec: Těžařská společnost Scolopax, patřící do portfolia firem Harvardu, prodala 
kvůli korupčnímu skandálu přibližně 136 kilometrů čtverečních koncernu IKEA. Z IKEA se tak 
rázem stal největší soukromý vlastník lesů v Rumunsku (asi 0,5 procenta celkové plochy lesů 
v zemi). Touto koupí se rovněž Rumunsko stalo první zemí na světě, kde bude skupina IKEA 
řídit vlastní dřevařský podnik. Koupě lesů je i způsobem, jak diverzifikovat aktiva společnosti. 
Počátkem roku 2014 se ukázalo, že Scolopax najal managera, kterého pak policie obvinila 
z braní úplatků a praní špinavých peněz. Podle vyšetřovatelů se manager Scolopaxu Dragos 
Lipan Secu domluvil s původními prodejci lesů na zvýšené ceně, kterou měla firma za koupi 
pozemků zaplatit. Výměnou za to měl společně s manželkou dostat automobil Chrysler, 
luxusní dovolenou na Kanárských ostrovech a v přepočtu asi 1,3 milionu dolarů. Harvard by 
na to přitom nepřišel, nebýt místních „práskačů“. Skandál pak vyvolal tlak i na samotnou 
univerzitu ohledně nutnosti zavedení „zodpovědného vlastnictví“. Za jakou částku IKEA lesní 
pozemky koupila, se neví. Když však Scolopax dal koncem roku 2013 33 tisíc akrů k prodeji, 
požadoval za ně asi 383 milionů leu (asi 2,3 miliardy korun). Nábytkářský gigant údajně 
v zemi spolupracuje a má uzavřené partnerství s asi 20 dodavateli, kteří pro společnost 
vyrábí gauče, křesla, stoly, židle či keramiku. Podle představitele švédské společnosti pracuje 
pro tyto dodavatele v zemi více než 14 tisíc lidí a hodnota produktů, které od nich IKEA 
kupuje, dosahuje až ke 400 milionům eur ročně.32 
 
2015, září: Victor Ponta se v roce 2012 stal ve věku 39 let do té doby nejmladším premiérem 
Rumunska. Teď je prvním předsedou vlády své země obžalovaným z trestného činu. A ne 
jednoho ale hned ze sedmnácti, včetně padělání peněz, daňových úniků a praní špinavých 
peněz. Byla mu zmrazena část majetku. Zločinů se měl podle prokuratury dopustit v letech 
2007 a 2008, kdy byl řadový poslanec a pracoval ještě jako právník. Všechna obvinění jsou 
podle něj vymyšlená a prokurátor je „naprostý neprofesionál“. Premiér je zatím největší 
úlovek v rumunském protikorupčním tažení, které vede speciální agentura DNA. Za poslední 
měsíce byly odsouzeny stovky lidí k vysokým trestům a ty se nevyhýbají ani skupině dosud 
„nedotknutelných“. Ponta je jedním z nich, a protože zločiny měl spáchat v době, kdy neměl 
premiérskou imunitu, soudu se nevyhne.33 Poznámka: O zhruba dva měsíce později Ponta 
odstoupil, ale svůj odchod spojil ne s korupcí, ale s požárem v jednom bukurešťském 
diskoklubu, kde zahynulo 64 osob.34 
 

                                                 
31

 Rumunská prokuratura vyšetřuje možnou korupci s léky. ČTK. 28. VII. 2015 
32

 IKEA těží z rumunské korupce. Lidové noviny. 28. VII. 2015. 
33

 Účty sem, Victore. Respekt. 21. IX. 2015. 
Victor Ponta. Wikipedia. https://ro.wikipedia.org/wiki/Victor_Ponta 
34

 PANA, Stefan. Victor Ponta a absentat de la votul pentru învestitirea Cabinetului Cioloş. Madiafax.ro. 17. XI. 
2015. http://www.mediafax.ro/politic/victor-ponta-a-absentat-de-la-votul-pentru-investitirea-cabinetului-
ciolos-14889845 
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2015, září: V policejní síti uvízl starosta Bukurešti Sorin Oprescu. Byl odveden rovnou do cely 
– policie ho totiž zadržela krátce poté, kdy měl převzít úplatek ve výši 25 tisíc eur. Opreska 
teď čeká minimálně 30 dní ve vazbě, protikorupční policejní útvar DNA má podle všeho jasné 
důkazy. Celková částka, jejíž část měl Oprescu převzít, dosahuje 60 tisíc eur. Bukurešťský 
starosta měl už v roce 2013 vytvořit spolu se svými komplici systém, který nutil firmy, jež se 
ucházely o zakázky vypsané radnicí hlavního města, odevzdávat většinu zisku jako úplatky. 
Podle rumunské prokuratury si mohly firmy nechávat jen 33 procent z hrubého zisku, zbytek, 
tedy dvě třetiny, šel na úplatky. Deset procent si pro sebe údajně bral sám starosta. 
Opreskův advokát veškerá obvinění svého klienta odmítl a řekl, že Oprescu nikdy pro sebe 
přímo ani nepřímo peníze nežádal. Stejně podle očekávání vypovídali i byznysmeni, kteří mu 
v noci ze soboty na neděli předávali úplatek. Oprescu vede radnici rumunské metropole už 
od roku 2008. Byl zvolen jako nezávislý, těší se ale podpoře vládních sociálních demokratů. 
Podle některých médií patří respektive patřil k nejvlivnějším rumunským politikům, o němž 
se uvažovalo i jako o kandidátovi na prezidenta.35 
 
2015, září: Kvůli podvodům s léky bylo vzato do vazby 13 osob, včetně lékařů a lékárníků. 
Dalších pět podezřelých je pod soudním dohledem. Zločinecká organizace podle prokuratury 
způsobila státu mnohamilionové škody. Případ se týká falešných receptů vypisovaných na 
medikamenty používané při léčbě rakoviny nebo určené pro mladé lidi s mentálními 
poruchami. Kriminální síť provozovala svou činnost od roku 2011 a patřili k ní vedoucí 
pracovníci lékárny ve východorumunském městě Braila a odborní i ošetřující lékaři. Členové 
skupiny, kteří také spolupracovali s funkcionáři zdravotní pojišťovny v Braile, fingovali prodej 
léků pomocí fiktivních předpisů. Podvody způsobily státu celkovou újmu dosahující devíti 
milionů lei (přes 55 milionů korun). Zdravotní systém v Rumunsku trpí nedostatkem 
finančních prostředků a je přetížený, což má za následek častou korupci a mrhání léky.36 
 
2015 listopad: Protikorupční agentura Rumunska se pustila do vyšetřování tragického požáru 
nočního klubu v Bukurešti, po němž vyšly do ulic protestovat desítky tisíc Rumunů. „Poněkud 
překvapivým následkem tragédie byla rezignace premiéra Victora Ponty, stíhaného za kdeco 
od plagiátorství po korupci, ale nikoliv za porušování požárních předpisů. Rumunsko se kvůli 
korupci stalo obtížně spravovatelnou zemí. Evropská unie tvrdě tlačí tamní justici, aby 
všudypřítomnou korupci potlačovala. Výsledkem jsou nejen desítky politiků ve vězení, ale 
také obavy těch zbývajících, že „na ně něco najdou“. Aktuální stav vyšetřování, zatčení 
a souzení politiků a úředníků v korupčních kauzách je dokonce možné sledovat na interaktivní 
mapě nevládní organizace Čisté Rumunsko ... Jenže v důsledku tohoto tažení se poněkud 
zadrhává rozhodovací proces. Na konferenci Tatra Summit minulý týden na Slovensku jsem 
hovořil s několika evropskými bankéři a poradci, kteří nezávisle na sobě, pod podmínkou 
anonymity a pod vlivem zprávy o rezignaci premiéra hovořili o tom, že se s nimi v Rumunsku 
teď nikdo nechce bavit o nových projektech, neřkuli něco podepisovat.“37 Rumunsko bylo 
zemí, kde korupce dosáhla nevídaných rozměrů. Boj proti úplatkům tak jde do podobných 

                                                 
35

 Starosta Bukurešti bral 10 procent ze zakázky. Lidové noviny. 10. IX. 2015. 
Sorin Oprescu. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Sorin_Oprescu 
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 Kvůli mnohamilionovým podvodům s léky v Rumunsku zatkli 13 osob. ČTK. 22. IX. 2015. 
37

 EHL, Martin. Proč je Česku rumunská korupce tak blízká. Hospodářské noviny. 10. XI. 2015. 
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extrémů. A zemi nyní reálně hrozí, že bude na dlouhou dobu paralyzována, což otevírá 
volební pole pro populisty různého druhu, kteří slibují radikální očistu. 
 
Ilustrace: V textu je zmíněn portál „Čisté Rumunsko“ (România Curată), 38  který je 
dominantně v rumunštině, a kde je řada informagrafiky o boji proti korupci na území 
Rumunska. 
 

 
 
Ilustrace: Mapa promořenosti korupcí, dynamická mapa.39 
 

 

                                                 
38

 România Curată. http://www.romaniacurata.ro/ 
39

 Harta coruptiei. România Curată. http://www.romaniacurata.ro/harta-coruptiei/ 
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Ilustrace: Mapa četnosti oznamování podnětů na podezření z korupčního jednání od 
veřejnosti.40 
 

 
 
Ilustrace: Aktivisté pro boj s korupcí v jednotlivých okresech a kontakty na ně.41 
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 Harta rapoarte activitate. România Curată. http://www.romaniacurata.ro/harta-rapoarte-activitate/ 
41

 Voluntari ARC. România Curată. http://www.romaniacurata.ro/despre-noi/voluntari-arc/ 
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2016, srpen. Postupně košatí případ (rozšiřování o nová obvinění) v souvislosti se zakázkami, 
které zadával Onkologický ústav Bukurešť a Nemocnice Bagdasar-Arseni. Osoby z vedení 
zařízení jsou obviněny z přijímání úplatků při zadávání a provádění veřejných zakázek (v řádu 
několika desítek tisíc eur). Jednalo se obvykle o 5 až 10 % z ceny zakázky na lékařské přístroje 
a další vybavení. Trestná činnost probíhala od května 2015. Určitým způsobem v případu 
figurovaly i zdravotní pojišťovny. 42  Úřad vrchního prokurátora k tématu vydal několik 
obecných prohlášení, ze kterých nelze (zatím) vyčíst modus operandi případu, ani způsob 
jeho odhalení.43 
 
Navíc k tématu existuje celá řada různě věrohodných školení a kursů pro uchazeče 
i zadavatele, jak být co nejefektivnější či úspěšný v kontextu veřejných zakázek. Například 
k tématu software, kdy je třeba aby „zákazník věděl, co chce“ a tím pádem se v rámci 
zakázky odfiltrovaly nejčastější možná negativa.44 
 
Na téma existuje několik blogů, ty ale mohou být víceméně bez obsahu (viz například portál 
http://www.psiholistic.ro/blog-psiholog-galati/elicitare-obtinere/). 
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 BURLA, Virgil. Primăria Sectorului 3 a plătit 6,6 milioane de lei unor case de avocatură ca să o reprezinte 
în procese, deşi are 14 consilieri juridici. News.ro, http://www.news.ro/social/primaria-sectorului-3-a-platit-6-
6-milioane-de-lei-unor-case-de-avocatura-ca-sa-o-reprezinte-in-procese-desi-are-14-consilieri-juridici-
1922413019002016080715548196 
Achiziţiile din spitale, sub lupa DNA. O nouă anchetă zguduie sistemul sanitar 
Citeste mai mult pe REALITATEA.NET: 15. VIII. 2016. http://www.realitatea.net/achizitiile-din-spitale-sub-lupa-
dna-o-noua-ancheta-zguduie-sistemul-sanitar_1970604.html 
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 Kovesi: Avem mai multe anchete privind achiziții publice în spitale; nu pot confirma pentru ce produse, 
medicamente. Agerpres.ro, 23. V. 2016. 
http://www.agerpres.ro/justitie/2016/05/23/kovesi-avem-mai-multe-anchete-privind-achizitii-publice-in-
spitale-nu-pot-confirma-pentru-ce-produse-medicamente-11-10-42 
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 Cauza tuturor relelor în dezvoltarea soft…Today Software Magazine. 2015. 
http://www.todaysoftmag.ro/article/784/cauza-tuturor-relelor-in-dezvoltarea-soft 


