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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. 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. 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“. 
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Přehled právního rámce veřejných zakázek v zahraničí, rozbor zahraničních zkušeností  
a postupů řešení při odhalování, prověřování a vyšetřování veřejných zakázek: Slovinsko 
 
Základní charakteristika země 
 
Tato postjugoslávská republika (20 273 km2, něco málo přes 2 miliony obyvatel) je 
v některých ohledech chápána jako „premiant“ co se týče mezinárodních srovnání míry 
korupce, přičemž realita může být „mimo záznam“ poněkud odlišná. 
 
Postoj vlády a veřejnosti k tématu korupce a transparentnosti  
 
Politická sféra se celkově snaží situaci ve Slovinsku idealizovat – nejen co se týče korupce, ale  
i případů praní peněz a výskytu případů zločinného spolčení. O uvedených nezákonných 
aktivitách se hovoří v čase minulém (prý se jednalo jen o dobu první vlny privatizace, což už 
je uzavřená kapitola). 
 
Země si zvykla, že byla zprvu dávána za vzor ”čisté” společnosti a nyní se hrozí toho, že by 
o tuto image přišla. Tento strach prostupuje nejen politickou elitou, ale i nejširší veřejností, 
hrozící se cokoli negativního říci o své zemi. 
 
Předpokládaná míra korupce v dané zemi obecně a ve vztahu k veřejným zakázkám 
 
Ačkoli současné výsledky Slovinska v oblasti promořenosti korupcí jsou  dávány za vzor jiným 
zemím, vývoj – minimálně počínaje rokem 1999 – údajně jednoznačně poukazuje na 
negativní trend.2  Existují vlastně dva pohledy na to, proč bylo ve Slovinsku hlášeno 
a vyšetřováno tak málo případů korupce. Oba pohledy operují s malou rozlohou země a s její 
nepočetnou populací (viz dokumenty SI_01, SI_02, SI_03, SI_04): 
 
 tak malá společnost je místem, kde probíhá intenzívní vzájemná kontrola, kdy je obtížné 

cokoli utajit; proto je Slovinsko tak ”čisté”; 
 v tak malé společnosti jsou všichni příbuzní a známí navzájem, korupce zde bují měrou 

nebývalou, ale nikdo ji nehlásí, protože by přímo nebo zprostředkovaně poškodil své 
známé či příbuzné. 

                                                 
2
 Podobnou řečí hovoří výzkum Slovinského institutu sociálních věd při Universitě Ljubljana, mapující vývoj 

postojů společnosti mezi lety 1990 – 1999: korupce je zde stále velmi slabá, ale zvýšila se kritičnost společnosti 
k jejím, byť údajně jen skutečně řídkým, případům. 
MESNER-ANDOLŠEK, D., Public Awareness of the Threat that Corruption Represents for Society, University of 
Ljubljana, Faculty of Social Sciences, Ljubljana 2000, s. 2. 
HANŽEK, M.; GREGORČIČ, M. (eds.), Institute of Macroeconomic Analysis and Development, Ljubljana 2001, 
s. 54–55. 
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Hodnocení Slovinska ze strany různých specifických institucí a výzkumů se často liší: 
 

 Organizace Transparency International dlouhou dobu Slovinsko charakterizovala jako 
”přirozeně otevřenou zemi s dobrou správou věcí veřejných”), kde je – podobně jako 
v Estonsku – z hlediska postkomunistických států téměř nejnižší míra korupce.3  

 Optimismus je v ostrém rozporu se zjištěními o rozsahu šedé ekonomiky v zemi, která je 
v takové míře možná pouze za tichého souhlasu pracovníků různých úřadů. Krácení daní 
je zřejmě jedním z nejběžnějších a obecenstvím tolerovaných činů. 

 Naopak – nepříliš pozitivní hodnocení Slovinska nacházíme ve zprávě Evropské banky pro 
obnovu a rozvoj a Světové banky z roku 1999 (Business Environment a Enterprise 
Performance Survey). Slovinsko označuje za zemi, kde státní sektor personálně prorůstá 
se soukromými firmami, a který si ”šije na míru” zákony a podzákonné normy tak, aby mu 
nebránily v ne zcela čistém jednání.4 

 Výzkumy veřejného mínění (věnované buď přímo problematice korupce, nebo otázkám 
důvěry v instituce) přinášejí výsledky rozporuplné, podle toho, kdy (třeba po nějaké 
konkrétní aféře) a kdy a kým byly pořádány. 

 Výzkumy veřejného mínění z roku 1995 až 1997, kde se respondenti vyjadřují k tomu, co 
považují za nejpalčivější problém dneška, se korupce nachází na samém spodku škály. 
V jiných výzkumech mezi lety 1992 – 1999 je jakékoli spoléhání na úplatky nepřijatelné 
pro 73 až 77 % respondentů. Občany mnohem více trápí např. zdlouhavost vyřizování 
konkrétních podání, než korupce. 

 Novější výstupy, jako například zprávy GRECO, konstatují, že Slovinsko jako malá země 
vykazuje znaky značného příbuzenského provázání mezi personálem řady institucí, ve 
které řada mechanismů funguje na neformální bázi, bez toho, aby byla ošetřena 
zákonem. Tyto neformální vazby také s sebou nesou vysokou toleranci k ne zcela 
legálnímu jednání jiných osob (vlastních příbuzných), které se pak (ve výzkumech či při 
jiných příležitostech) zdráhají označit za korupci. V tak malé zemi je takřka nemožné 
vytvořit systém brzd a protiváh, kde jedna instituce skutečně nezúčastněně hlídá druhou. 
Svazky a bratrstva známých (”poznanstvo”) hrají velkou roli v dvoumilionové slovinské 
společnosti. Všichni jsou se všemi příbuzní, vazby se vynořují na těch nejneoče-
kávanějších místech, a to je zřejmé i při policejním vyšetřování. Je děsivé, že několik 
případů vyšetřování vysokých úředníků a celebrit obecně bylo na přímý pokyn 
nadřízených policistů operativci ”zahráno do outu”. Pokud je některý případ doveden do 
konce (aby se vykázala alespoň nějaká činnost – pro zahraničí a pro média), jedná se 
výhradně o ”malé ryby”. 

                                                 
3
 PAVLOVIĆ, Z., Mednarodna anketa o kriminaliteti oz viktimizaciji – Slovenija 1992–1997, kapitoly 1, 2, 3 a 4. 

Revija za kriminalistiko in kriminologijo, Ljubljana, vol 49, 3 / 1998, s. 257–265; vol 50, 1 / 1999, s. 30–37; vol 50, 
2 / 1999, s. 122–130; vol 50, 3 / 1999, s. 234–239. 
JAGER, M., Raziskanost korupcije v Sloveniji; in: Podjetje in delo, vol XXVI, 6-7 / 2000, s. 1013–1019. 
PAVLOVIĆ, Z., The International Crime Victims Survey in Countries in Transition, UNICRI, Publication no. 62, 
Rome 1998, s. 493–450. 
ZVEKIĆ, U., Criminal Victimization in Countries in Transition, UNICRI, Publication no. 61, Rome 1998. 
Statistical Office of the Republic of Slovenia, Rapid Reports, no. 265, s. 3. 
4
 HELLMANN, J.; JONES, G.; KAUFMANN, D. Seize the State, Seize the Day: State Capture, Corruption 

and Influence in Transition Economies, World Bank policy research working paper No. 2444, 2000. 
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 Ačkoli se tu a tam nějaký případ vyšetří, většina kauz, které rozvířily média, ”vyšumí”, 
maximálně s nějakou chatrnou výmluvou obviněného, ale zpravidla i bez ní. Téma 
ilustruje i Transparency International ve svém projektu „Národního systému integrity“ 
(viz dokument SI_08).5 

 
Ilustrace: Míra integrity v různých oblastech fungování společnosti ve Slovinsku.6 

 
 
Novější přehledy a srovnání (2014 a novější) jsou pak k situaci ve Slovinsku obecně prakticky 
vždy kritické a podezíravé („sešvagření“ elit, neprůhlednost, střety zájmů).7 Zpráva GRECO 
pro rok 2015 nicméně o veřejných zakázkách ve Slovinsku vůbec nehovoří, s tím, že to 
aktuálně není téma (viz dokumenty SI_05, SI_06 a SI_07).8 
 
Okolo 40 % zástupců dotazovaných firem je (situace v roce 2015) toho názoru, že veřejné 
zakázky představují významné korupční prostředí a celých 90 % konstatuje, že zde existuje 
potenciál pro ovlivnění výsledků na základě. Nejčastější metodou je údajně „vytvoření 
zakázky na míru konkrétní firmě“ a značné nadhodnocování malých zakázek (ideálně mimo 
veřejnou soutěž – collusive biding), nebo navýšení ceny v průběhu plnění (jako vícepráce  

                                                 
5
 Nacionalni Sistem Integritete Slovenija. Transparency International. 2012. 

http://media.transparency.org/nis/cogs/assets/si/pdf/NIS_Integriteta.pdf 
6
 Nacionalni Sistem Integritete Slovenija. Transparency International. 2012. 

http://media.transparency.org/nis/cogs/assets/si/pdf/NIS_Integriteta.pdf 
7
 Slovenian Public Procurement. Business Anti-Corruption Portal. 

http://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/europe-central-asia/slovenia/public-
procurement.aspx 
8
 Fourth Evaluation Round: Evaluation Report Slovenia. GRECO (Greco RC-IV (2015) 8E).  
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– zejména při stavbě silnic a dálnic atd.), kdy tento zisk z veřejných rozpočtů částečně putuje 
zpět do kapes úředníků a politiků.9 
 
Struktura organizací zabývající se bojem proti korupci a zprůhledňováním veřejných 
zakázek 
 
Občanská společnost se – ve vztahu ke korupci (nejenom) ve veřejných zakázkách – jeví být 
relativně pasivní. Ve Slovinsku například dlouhou dobu neexistovala pobočka Transparency 
International. V řadě institucí a oblastí nebyly dlouhou dobu přijaty žádné protikorupční 
kroky nebo zahájeny práce na analýzách korupčních rizik. Maximálně (a to také ještě ne 
všude) zde byly přijímány nicneřešící etické kodexy. 
 
Prvním reálným tělesem v dané oblasti byl Úřad pro potírání korupce. Bezprostředním 
impulsem pro vznik Úřadu byla hodnotící Zpráva Rady Evropy ze sklonku roku 2000, která 
konstatovala, že ve Slovinsku neexistuje žádné těleso, určené výhradně pro boj s korupcí. 
Odůvodňování neexistence specializovaného tělesa malým počtem korupčních případů, 
které byly v zemi ročně odhaleny, se nezdálo expertům Rady Evropy relevantním 
argumentem. 
 
Úřad byl vytvořen v červenci 2001 a ihned zahájil práce na přípravě návrhu národní 
protikorupční strategie a věcního záměru zákona pro prevenci korupce. Úřad byl přímo 
podřízen předsedovi vlády. 
 
Úřad a jeho předseda Boštjan Penko rozebíral případy pochybné privatizace pojišťovny 
Triglav, případy spojené s farmaceutickým průmyslem a případy podezření korupce v údajně 
neziskovém sektoru (včetně humanitárních organizací). Za první rok činnosti (období mezi 
dny 15. října 2001, kdy vydal první zprávu – a 23. červencem 2002), Úřad přijal 112 podání na 
podezřelé jednání, z nichž 39 jako odůvodněných postoupil policii. 
 
Penko se zprvu nechal slyšet, že mu stačí v případě potíží zajít za předsedou vlády a on silou 
své moci prosadí další opatření, o pravém opaku hovoří průběh jedné z konferencí (červen 
2003) o korupci ve Slovinsku, kde se strhl skandál před zraky zahraničních pozorovatelů  
a novinářů:10 Když se poslanci vládní koalice chtěli dozvědět o rozsahu korupce ve Slovinsku, 
obrátili se na Boštjana Penka, ředitele protikorupčního tělesa. Na jeho (negativní) informace 
předseda vlády reagoval výkřiky ”to není pravda, naše úspěchy chválí Evropská banka pro 
obnovu a rozvoj”. 
 
Tím se instituce stala značně problematickou. Došlo ke změně vedení (Boštjan Penko se po 
přestávce v roli státního zástupce vrátil do advokacie) a Úřad se roku 2010 (po etapách, kdy 

                                                 
9
 Businesses’ attitudes towards corruption in the European Union. European Commission. 2015. 

http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/search/corruption/s
urveyKy/2084 
The Global Competitiveness Report 2015-2016. World Economic Forum.  
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/ 
10

 NEŽMAH. Bernard. Luknje v besedach. Mladina. 23. VI. 2003. 
http://www.mladina.si/tednik/200325/clanek/pamflet25/index.print.html 



Ochrana & Bezpečnost – 2016, ročník V., č. 2 (léto), 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: Slovinsko (2016_B_12) 
 

 
6 
 

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

vůbec neexistoval) transformoval v Komisi pro potírání korupce. Její statistiky o veřejných 
zakázkách hovoří zejména v rubrice „často kladené otázky“.11 Sam Komise pak byla roku 
2014 popotahována za neekonomické nakládání s veřejnými prostředky na svůj provoz.12 
 
Ilustrace: Logo Komise pro potírání korupce.13 
 

 
 
Mezi priority Komise nyní patří téma whistleblowingu a ochrany oznamovatelů. Výslovnou 
prioritou je i boj proti korupci ve zdravotnictví (od „malé“ až po systémovou – s důrazem na 
nákupy léčiv), při budování fotovoltaických elektráren nebo při zakázkách na těžbu dřeva 
a na zalesňování (v únoru 2014 ve Slovinsku námraza poničila více než polovinu rozlohy lesů).  
 
Součástí struktury Komise je institut „supervizora“, kdy na základě zákona o přístupu 
k veřejným informacím (50/2014 ze dne 4. července 2014) lze integrovat informace 
z veřejných registrů o institucích, které za posledních 10 let z veřejných zdrojů obdržely 
150 000 eur a více. Jakékoli podezřelé jednání je pak předmětem dalšího šetření (např. bílí 
koně).14 
 
Roku 2015 byla vytvořeno, v rámci Ministerstva pro veřejnou správu, Ředitelství pro veřejné 
zakázky, která téma integruje.15 
 
V rámci platformy Transparency Slovenija jsou veřejné zakázky uvedeny jako výslovné 
téma.16 „Nemocnice bude za stejné peníze méně vybavena, dálnice o třetinu dražší“. Je zde 
odkazováno i na další iniciativu, zvanou „Monitor zákonodárství“, ale to je spíše nadstavba 
k tématu good governance, monitoringu lobbyistických vazeb a podobně.17 

                                                 
11

 Javna naročila. Komisija za preprečevanje korupcije. https://www.kpk-
rs.si/sl/iskanje/?q=javna+naro%C4%8Dila 
12

 Komisija za preprečevanje korupcije se je opremila za 17 tisoč evrov. Žurnal24.si. 11. XI. 2014. 
http://www.zurnal24.si/kpk-se-je-opremila-za-17-tisoc-evrov-clanek-239646 
13

 Sporočila Komisije za preprečevanje korupcije Republike Slovenije . Dossier korupcija. 
http://www.dossierkorupcija.com/novice/?page_id=13745 
14

 Supervizor. Komisja za preprečevanje korupcije. http://supervizor.kpk-rs.si/ 
15

 Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje. http://www.djn.mju.gov.si/ 
16

 Javna naročila. Transparency Slovenija. http://www.transparency.si/javna-narocila 
17

 Zakonodajni monitor. http://www.zakonodajni-monitor.si/ 
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Právní rámec v oblasti veřejných zakázek, milníky ve sledované oblasti 
 
Zadávání veřejných zakázek upravují ve Slovinsku dva zákony: Zákon o veřejných zakázkách 
(Zakon o javnem naročanju, ZJN-2) a Zákon o veřejných zakázkách v oblasti vodních, 
energetických, přepravních a poštovních služeb (Zakona o javnem naročanju na vodnem, 
energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev, ZJNVETPS). Oba zákony 
byly novelizovány v roce 2014 a jsou zveřejněny v Úředním věstníku Slovinska (128/2006, 
novelizace pak pod číslem 19/2014). Oba zákony jsou dostupné v angličtině.18 
 
Z výše uvedených zákonů vyplývá povinnost zveřejňovat a vypisovat veřejné zakázky 
v Úředním věstníku (Uradni list Republike Slovenije) a v Úředním věstníku Evropské unie 
(Official Journal of the European Union). Povinnost ke zveřejnění veřejné zakázky v Úředním 
věstníku Evropské unie se týká zakázek s hodnotou vyšší než 134 000 eur bez DPH, 
respektive vyšší než 207 000 eur bez DPH (dle druhu zakázky). Ve stavebnictví je tato hranice 
5 186 000 eur bez DPH. Zadavatel musí informovat o svém záměru vyhlásit veřejnou soutěž 
nejméně 3 měsíce před jejím oficiálním vyhlášením. Dokumentace musí obsahovat kritéria, 
podle kterých bude vybrána nejlepší nabídka. Lhůta pro přihlášku do soutěže nesmí být 
kratší než 30 dní. Lhůta pro výběr nejlepší nabídky nesmí přesáhnout 45 dní a lze ji prodloužit 
o 10 dní. Otevírání nabídek je veřejné. 
 
Rada Evropy upozorňuje, že v roce 2010 došlo k modifikaci legislativy (Zákon o soudech) 
v tom smyslu, že řediteli soudů nejsou soudci, ale úředníci dosazení na 5 let Ministerstvem 
spravedlnosti (mandát se může opakovat). Ti pak – pro potřeby soudu – řeší i veřejné 
zakázky. Soudce nemůže podnikat ani se jinak zapojovat do procesů, souvisejících 
s veřejnými zakázkami. Pokud určitá veřejná instituce vypíše veřejnou zakázku, nesmí 
přijmout služby od firmy, kde působí příbuzní osob z jejího vedení, nebo kde drží 5 % 
kapitálu.19 
 
Vzorové případy, postupy řešení při odhalování, prověřování a vyšetřování veřejných 
zakázek 
 
V souvislosti s veřejnými zakázkami pro armádu (kontrakt s firmou Partia z Finska, z roku 
2006) došlo v lednu 2013 po zprávě Komise pro potírání korupce k řadě demonstrací. Ty 
vedly k pádu vlády a premiér Janez Janša byl odsouzen na 2 roky odnětí svobody. 
 
Primátor Lubljaně Zoran Janković, byl roku 2015 šetřen pro zneužití pravomoci, když se 
zjistilo, že za firmami, kterým „přihrává“ zakázky, stojí jeho syn a další příbuzní.  
 

                                                 
18

 Acts and Statutory Instruments by Fields. Republic of Slovenia: Ministry of Finance.  
http://www.mf.gov.si/en/legislation_and_documents/acts_and_statutory_instruments_by_fields/#c527 
Slovinsko. Business Info. http://www.businessinfo.cz/cs/zahranicni-obchod-eu/teritorialni-informace-
zeme/slovinsko.html 
19

 Fourth Evaluation Round: Evaluation Report Slovenia. GRECO (Strasbourg, 15-19 October 2012). 
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Hodnotící kritéria veřejných zakázek20 
 
Na činnosti spadající pod Zákon o veřejných zakázkách (ZJN-2) nemusí být vyhlášena veřejná 
soutěž na zboží a služby, pokud je hodnota zakázky bez DPH nižší než 10 000 eur a na 
stavební práce, pokud je hodnota zakázky nižší než 20.000 eur bez DPH. Veřejná soutěž musí 
být vyhlášena na zboží a služby, pokud je hodnota zakázky vyšší nebo se rovná 134 000 EUR 
bez DPH a na stavební práce, pokud je hodnota zakázky vyšší nebo se rovná 274 000 EUR bez 
DPH. 
 
Na činnosti  spadající pod Zákon o veřejných zakázkách v oblasti vodních, energetických, 
přepravních a poštovních služeb (ZJNVETPS)  nemusí být vyhlášena veřejná soutěž na zboží  
a služby, pokud je hodnota zakázky nižší než 20 000 eur bez DPH a na stavební práce, pokud 
je hodnota zakázky nižší než 80 000 eur bez DPH. Veřejná soutěž musí být vyhlášena na zboží 
a služby, pokud je hodnota zakázky vyšší nebo se rovná 414 000 eur a na stavební práce, 
pokud je hodnota zakázky vyšší nebo se rovná 844 000 eur. 
 
Statistika korupce ve vztahu k tématu veřejných zakázek21 
 
Ve Slovinsku převládají veřejné zakázky tzv. nižší hodnoty, což jsou zakázky s hodnotou vyšší 
než 10 000 EUR bez DPH, ale nižší než 40 000 EUR bez DPH, ve stavebnictví pak vyšší než 
20 000 EUR bez DPH, nižší ale než 80 000 EUR bez DPH. 
 
Systém vyhlašováni respektive zadávaní veřejných zakázek 
 
Portál o veřejných zakázkách provozuje Ministerstvo pro veřejnou správu.22 Zakázky jsou 
v zásadě děleny do tří typů: „obyčejné“ (veřejné zakázky, javna naročila, JN), podlimitní 
(zakázky malého rozsahu, naročila malih vrednosti, NMV) a zvláštní, například s ohledem na 
bezpečnostní zájmy státu (obvestila o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega 
sporazuma, OS). 
 

                                                 
20

 Slovinsko. Business Info. 
http://www.businessinfo.cz/cs/zahranicni-obchod-eu/teritorialni-informace-zeme/slovinsko.html 
21

 Slovinsko. Business Info. 
http://www.businessinfo.cz/cs/zahranicni-obchod-eu/teritorialni-informace-zeme/slovinsko.html 
22

 Portál veřejných zakázek: e-Naročanje. http://www.enarocanje.si/ 
K tématu se váže čtyřstránkový manuál, popisující jak portál využívat, jak v něm vyhledávat:  
Navodila: Iskalnik po objavah. e-Naročanje.  
http://www.enarocanje.si/Dokumenti/Navodila_iskalnik_po_objavah_PJN.pdf 
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Ilustrace: Úvodní strana portál o veřejných zakázkách.23 
 

 
 
 
Oznámení o veřejných zakázkách jsou zveřejněny ve skupinách, podle ceny (nad 20 000 eur, 
nad 40 000 eur; nad 80 000 eur). Více či méně synchronizovaně je většina zakázek vypsána i 
v unijním věstníku (podrobnější návod viz dokument SI_09).   
 
Součástí portálu je i poměrně sofistikovaný vyhledávač ve vztahu „kdo vypsal“ (třeba 
ministerstvo XY) konkrétní zakázku a kdo tuto zakázku vysoutěžil (firma ABC). Řada transakcí 
je nicméně uvedena jen obecně (suma), nikoli ten, kdo ji vysoutěžil, s odkazem na zákon 
o ochraně osobních údajů. Detaily lze vyhledat zpět do roku 2009, indikativní údaje do roku 
2003. 
 

                                                 
23

 Navodila: Iskalnik po objavah. e-Naročanje. 
http://www.enarocanje.si/Dokumenti/Navodila_iskalnik_po_objavah_PJN.pdf 
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Ilustrace: Možný statistický výstup v rámci Portálu, včetně proměnných, které je možné při 
vyhledávání použít.24 
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 Navodila: Iskalnik po objavah. e-Naročanje. 
http://www.enarocanje.si/Dokumenti/Navodila_iskalnik_po_objavah_PJN.pdf 
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Ilustrace: Své zakázky zvlášť může presentovat i konkrétní zadavatel, v tomto případě 
elektro-energetická společnost ELES.25 
 

 
 
Ilustrace: Příklad vyhledávání v rámci Portálu podle typu zakázky (tři kategorie: JN, NMV, 
OS).26 
 

 

                                                 
25

 Javna naročila. ELES partnerji. http://nt-intp.eles.si/portal/page/portal/Eles_partnerji/Javna%20naro%E8ila 
26

 Navodila: Iskalnik po objavah. e-Naročanje. 
http://www.enarocanje.si/Dokumenti/Navodila_iskalnik_po_objavah_PJN.pdf 
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Ilustrace: Příklad vyhledávání v rámci Portálu podle klíčových slov.27 
 

 
 
Ilustrace: Příklad vyhledávání v rámci Portálu podle pořadového čísla zakázky, pokud je vám 
známo (JN1234/2016, NMV1234/2016).28 
 

 
 

                                                 
27

 Navodila: Iskalnik po objavah. e-Naročanje. 
http://www.enarocanje.si/Dokumenti/Navodila_iskalnik_po_objavah_PJN.pdf 
28

 Navodila: Iskalnik po objavah. e-Naročanje. 
http://www.enarocanje.si/Dokumenti/Navodila_iskalnik_po_objavah_PJN.pdf 
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Všeobecné zhodnocení dané země 
 
Celkový dojem ze Slovinska je poněkud schizofrenní. Země byla donedávna vnímána jako 
„premiant“ co se týče transparentnosti veřejného sektoru, včetně veřejných zakázek. Ačkoliv 
nyní zaznívají poměrně kritické postoje, hovořící o existenci řady neformálních bratrstev 
prospěchářů, stejně bývá Slovinsko hodnoceno lépe než Česká republika. Jedním z příkladu 
může být fakt, kdy organizace Transparency International podrobně zmapovala, nakolik jsou 
politická rozhodnutí v jednotlivých evropských zemích chráněna proti ovlivňování různých 
nátlakových skupin a zjistila, že právě Slovinsko se z hlediska kritérií dostalo na polovinu 
ideálního stavu, Česká republika ani do jedné třetiny. Slovinsko navíc operuje s veřejně 
přístupným systémem, který umožňuje řadu let nazpět sledovat stěžejní ukazatele veřejných 
zakázek. Země poskytuje i „protikorupční poradenství“ dalším zemím jihovýchodu Evropy 
(slovinský model byl pak vzorem pro vybudování podobných řešení v jiných zemích 
jihovýchodní Evropy – v Albánii a Černé Hoře). 
 

 
Zkontaktované osoby (experti): 
 

 Boštjan Penko. pisarna@penko-op.si; http://www.penko-op.si/. Dotyčný je osobním 
důkazem někdejších snah zametat téma korupce jako celku pod koberec. Jako odměnu 
za odhalení několika případů byl „uklizen“ do čela bezmocné pracovní skupiny a nyní 
působí jako advokát na volené noze. 

 

 

http://www.penko-op.si/
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Medailonky doplňujících elektronických podkladů 
 
SI_01 
 

 
 
Název dokumentu: Evaluation Report on Slovenia 
 
Autoři, autorská instituce: Rada Evropy, Výbor GRECO 
 
Rok vydání:  2000 
 
Rozsah: 23 stran v angličtině 
 
Link ke stažení:  
https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round1/GrecoEval1 
(2000)3_Slovenia_EN.pdf 
 
Stručná charakteristika: Téma veřejných zakázek je zde zmíněno jako jedna z výzev 
souvisejících s korupcí a hospodářskou trestnou činností ve Slovinsku (vedle daňových úniků, 
selhání během privatizace atd.). 
 
Pasáž 9: Oblastí veřejných financí, kde je nejvyšší korupční potenciál, jsou veřejné zakázky  
a lékařská péče. 
 
Pasáž 12: Podle názoru expertů z řad Transparency International jsou velkými výzvami 
špatné řízení podniků, nedostatečná ochrana drobných akcionářů, nedostatky v oblasti 
vymáhání práva, dozoru nad veřejnými zakázkami a udělováním státních dotací. 
 
Pasáž 45: Revizní komise podle zákona o veřejných zakázkách je součástí Ministerstva financí. 
Povinností Komise je řešit stížnosti konkurentů ve vztahu k postupu o zadávání veřejných 
zakázek. Právo na reklamaci je důležitým prvkem kontroly nad činností veřejné správy. Ročně 

https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round1/GrecoEval1%0b(2000)3_Slovenia_EN.pdf
https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round1/GrecoEval1%0b(2000)3_Slovenia_EN.pdf
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Komise přijme asi 400 stížností, z nichž asi polovina je akceptována jako důvodné. Navzdory 
této skutečnosti zatím nebyla žádná z těchto důvodných stížností dále řešena trestněprávně 
(jako korupční trestný čin). 
  
Pasáž 48: Dvůr auditorů poskytuje dobrou příležitost pro odhalování případů korupce. 
V případě podezření, že byl spáchán trestný čin nebo přestupek, auditoři mají svá zjištění 
oznámit ministru vnitra a představeným podezřelé osoby. Dvůr auditorů pravidelně 
kontroluje veřejné zakázky, jakož i provádění udělených objednávek. 
 
SI_02 
 

 
 
Název dokumentu: Corruption and Anti-corruption Policy in Slovenia 
 
Autoři, autorská instituce: Open Society Institute 
 
Rok vydání: 2002 
 
Rozsah: 53 stran 
 
Link ke stažení: 
http://www.whistleblowers.org/storage/documents/slovenia/slovenia_report.pdf 
 
Stručná charakteristika: Dokument se věnuje řadě téma, včetně střetu zájmů, 
neprůhledného financování politických stran a jednotlivých kandidátů. Veřejné zakázky ve 
Slovinsku jsou náchylné ke korupci, navzdory relativně pokročilé legislativě. Dlouhá tradice 
překryvu mezi veřejným a soukromým sektorem poskytuje rámec pro situaci, v níž dohled je 
slabý a tajné dohody mezi uchazeči navzájem a mezi uchazeči a vypisující institucí mohou být 

http://www.whistleblowers.org/storage/documents/slovenia/slovenia_report.pdf
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velmi rozšířené. Úroveň přezkumu a odvolacích procesů je diskutabilní. Evropská komise 
upozornila výslovně na problematiku střetu zájmů při zadávání veřejných zakázek.29  
 
Veřejné zakázky se řídí zákonem o veřejných zakázkách, který je v platnosti od dubna 2000. 
Zakázky v hodnotě vyšší než 36 000 € za zboží a služby a 67 000 € za stavební práce musí být 
přidělovány na základě otevřených tendrů.30 V případě smluv s nižší hodnotou je postup 
stanovený ve vnitřních předpisech zadavatele. 
 
Existuje řadu okolností, za kterých zadavatelé mohou zadávat zakázky bez výběrového řízení: 
 

 pokud dodavateli náleží výhradní právo na poskytování zvláštních služeb; 

 v případech, kdy je dodávka regulována mezinárodními dohodami nebo postupy 
mezinárodní organizace; 

 na základě určitého postupu stanoveného v dohodě o rozmístění vojsk; 

 v případě přírodních katastrof a mimořádných událostí; 

 v případě utajovaných zakázek, jako je nákup zbraní, vojenského materiálu a podobně. 
 
Oznámení o zadávání veřejných zakázek (nad hodnotami uvedenými výše), musí být 
zveřejněny ve standardní podobě v Úředním věstníku. Každý jednotlivec, který má zájem na 
určitém zadávacím řízení má právo obdržet údaje o určité oblasti veřejných zakázek. 
 
Ve Slovinsku neexistuje žádná oficiální černá listinu společností, které byly odhaleny při 
pokusu ovlivnit proces zadávání veřejných zakázek. Ani jediný případ se nedostal k soudu! 
Pochybení se řeší pouze pokutami nebo vyloučením firmy z konkrétního zadání. 
 
Současná právní úprava veřejných zakázek neobsahuje žádné konkrétní ustanovení o střetu 
zájmů nebo sledování majetku úředníků, podílejících se na zadávání veřejných zakázek. Až do 
července 2002 se ani na základě podnětu veřejnosti téma střetu zájmů prakticky neřešilo.  
 
Přezkumná komise musí o výhradách proti určité zakázce rozhodnout ve lhůtě 15 dnů (nebo 
20 dnů v odůvodněných případech). Komise může buď stížnost zamítnout, nebo částečně 
nebo zcela zrušit zadávací řízení. Komise musí zdůvodnit své rozhodnutí a také dát návod, jak 
situaci vyřešit. Proti rozhodnutí Komise neexistuje žádný opravný prostředek, ačkoliv 
poškozené strany mohou žalovat zadavatele o náhradu škody. Roku 2000 bylo řešeno 
242 stížností; ve 114 případech bylo stížnostem dáno za pravdu. Roku 2001 to bylo již 306 
stížností. 

                                                 
29

 Řada politických stran je neustále „v mínusu“ a finance „bokem“ jsou pro ně vítány, podle modelu „ty 
pomůžeš mě – já pomohu tobě“. 
Večina Strank v rdečih številkah. Delo. 30. III. 2001. 
Prevladuje princip: ti meni, jaz tebi. Delo. 11. IV. 2001. 
30

 I z tohoto důvodu jsou některé zakázky uměle děleny, aby tuto hranici nepřekročily. 
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SI_03 
 

 
 
Název dokumentu: Compliance Report on Slovenia 
 
Autoři, autorská instituce: Rada Evropy, GRECO 
 
Rok vydání: 2003 
 
Rozsah: 9 stran v angličtině 
 
Link ke stažení: 
https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round1/GrecoRC1 
(2003)1_Slovenia_EN.pdf 
 
Stručná charakteristika: Jedná se o popis reakce Slovinska na podněty a doporučení (tedy 
kritiku) z roku 2000 a 2001. Doporučení bylo celkem 12, Slovinsko na ně reagovalo spíše 
institucionálně, vytvářením určitých koordinačních těles, posilování policejních těles, soudů, 
rozšiřování pravomocí atd. Téma veřejných zakázek není výslovně zmíněno. Celkem  
9 doporučení bylo implementováno uspokojivě, 3 další zatím nikoli (tedy příznačně témata 
„střetu zájmů“; „přiznání příjmu a majetku veřejných činitelů“ a „vyšetřování osob 
disponujících imunitou“). 

https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round1/GrecoRC1%0b(2003)1_Slovenia_EN.pdf
https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round1/GrecoRC1%0b(2003)1_Slovenia_EN.pdf
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Název dokumentu: Addendum to the Compliance Report on Slovenia 
 
Autoři, autorská instituce: Rada Evropy, Výbor GRECO 
 
Rok vydání: 2005 
 
Rozsah: různé mutace, 3, 4 či 9 stran v angličtině 
 
Link ke stažení:  
https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round2/GrecoRC2 
(2006)1_Add_Slovenia_EN.pdf; 
https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round1/ 
GrecoRC1(2003)1_Add2rev2_Slovenia_EN.pdf 
 
Stručná charakteristika: Jedná se o dodatek k dokumentu SI_03 (viz výše). Zmíněny jsou 
nové právní předpisy a opatření, týkající se role soudců v oblasti boje proti korupci. Veřejné 
zakázky nejsou výslovně zmíněny. 
 

https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round2/GrecoRC2%0b(2006)1_Add_Slovenia_EN.pdf
https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round2/GrecoRC2%0b(2006)1_Add_Slovenia_EN.pdf
https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round1/%0bGrecoRC1(2003)1_Add2rev2_Slovenia_EN.pdf
https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round1/%0bGrecoRC1(2003)1_Add2rev2_Slovenia_EN.pdf
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SI_05 
 

 
 
Název dokumentu: Corruption Prevention in Respect of Members of Parliament, Judges  
and Prosecutors. 
 
Autoři, autorská instituce: Rada Evropy, Výbor GRECO 
 
Rok vydání: 2013 
 
Rozsah: 58 stran v angličtině 
 
Link ke stažení: 
https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round4/Eval%20IV/Greco 
Eval4(2012)1_Slovenia_EN.pdf 
 
Stručná charakteristika: Pouze v pasáží 127 je zmínka o veřejných zakázkách pro potřeby 
soudů, s tím, že je neřeší soudci jako takový, ale jiný personál instituce. V pasáží 144 a 201 je 
řeč o prevenci střetu zájmů v této oblasti (soudce, další pracovník soudu a jejich rodinní 
příslušníci nesmí vlastnit více než 5 % v dodavatelské instituci). 

https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round4/Eval%20IV/Greco%0bEval4(2012)1_Slovenia_EN.pdf
https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round4/Eval%20IV/Greco%0bEval4(2012)1_Slovenia_EN.pdf
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Název dokumentu: Corruption Prevention in Respect of Members of Parliament, Judges  
and Prosecutors (Compliance Report). 
 
Autoři, autorská instituce: Rada Evropy, Výbor GRECO 
 
Rok vydání: 2015 
 
Rozsah: 14 stran v angličtině 
 
Link ke stažení:  
https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round4/RC4/GrecoRC4 
(2014)2_Slovenia_EN.pdf 
 
Stručná charakteristika: Slovinsko se vymezuje vůči doporučení v dokumentu SI_05. Téma 
veřejných zakázek není nijak komentováno. 

https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round4/RC4/GrecoRC4%0b(2014)2_Slovenia_EN.pdf
https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round4/RC4/GrecoRC4%0b(2014)2_Slovenia_EN.pdf
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SI_07 
 

 
 
Název dokumentu: Corruption Prevention in Respect of Members of Parliament, Judges  
and Prosecutors (Interim Compliance Report). 
 
Autoři, autorská instituce: Rada Evropy, Výbor GRECO 
 
Rok vydání: 2016 
 
Rozsah: 13 stran v angličtině 
 
Link ke stažení:  
https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round4/Interim/Greco 
RC4(2015)8_Slovenia_Interim_EN.pdf 
 
Stručná charakteristika: Slovinsko se vymezuje vůči doporučení v dokumentu SI_05. Téma 
veřejných zakázek není nijak komentováno. 
 

https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round4/Interim/Greco%0bRC4(2015)8_Slovenia_Interim_EN.pdf
https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round4/Interim/Greco%0bRC4(2015)8_Slovenia_Interim_EN.pdf
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SI_08 
 

 
 
Název dokumentu: Nacionalni sistem integritete v Sloveniji:  Ocena in analiza 
 
Autoři, autorská instituce: Društvo Integriteta - Društvo za etiEnost javnega delovanja 
/ Transparency International Slovenia 
 
Rok vydání: 2012 
 
Rozsah: 146 stran ve slovinštině 
 
Link ke stažení: http://www.transparency.si/images/publikacije/nis_integriteta_2012.pdf 
 
Stručná charakteristika: Základním motivem je popis průhlednosti konkrétních prostředí na 
ústřední, regionální a lokální úrovni ve Slovinsku. Nechybí statistiky reálné a předpokládané 
korupce atd. V takto rozsáhlém dokumentuje možná překvapivě tématu veřejných zakázek 
věnováno málo prostoru, jen dvě zmínky:  
 

 Strana 56: Krokem vpřed je spuštění portálu a zveřejňování smluv v rámci jednotného 
informačního portálu Úřadu pro veřejné zakázky. Méně transparentnosti se týká snah 
o získávání veřejných informací o finanční situaci úředníků a dalších zájmových osob.31 

 Strana 124: Průzkum veřejného mínění o výskytu korupce zařadil mezi nejvíce korupcí 
ohrožené pozice úředníky, notáře a právníky. Mezi nejproblematičtější oblasti veřejných 
zakázek je uváděno téma velkých stavebních projektů a systém veřejného zdravotnictví. 
Zde je řeč o předražování zakázek i v rozmezí 30-40 % z hodnoty některých jednotlivých 
zakázek.32 

                                                 
31

 e-Naročanje; Portal javnih naročil. http://www.enarocanje.si/podrocje=portal  
32

 Javna naročila leglo korupcije. Žurnal24. 27. IV. 2010. 
http://www.zurnal24.si/javna-narocila-leglo-korupcije-clanek-79519 

http://www.transparency.si/images/publikacije/nis_integriteta_2012.pdf
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Ilustrace: V jiném kontextu Transparency International Slovinsko ale téma otevírá, včetně 
infografiky. Jedná se o propagaci proaktivních řečení, bratrstev otevřenosti, institucí, obcí  
a firem, které deklarují, že budou okamžitě oznamovat jakékoli podezření 
z nekalosoutěžního jednání.33 
 

 

                                                 
33

 Ocena sistemov integritete lokalnih skupnosti. Transparency Slovenia. 
http://www.transparency.si/podpri/2-uncategorised 
Ocena sistemov integritete lokalnih skupnosti. Transparency Slovenia. 2015, 2016.  
http://www.transparency.si/ocena-sistemov-integritete-lokalnih-skupnosti 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4k9K-m-bOAhVMthQKHe-0BmcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.transparency.si%2Fpodpri%2F2-uncategorised&psig=AFQjCNFKR8rxgsSPupXjH4muX2_ZJzYwgw&ust=1472545963688801
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SI_09 
 
Název dokumentu: Navodila za iskanje po objavljenih obrazcih na Portalu javnih naročil 
 
Autoři, autorská instituce: e-Naročanje.si 
 
Rok vydání: 2016 
 
Rozsah: 4 strany ve slovinštině 
 
Link ke stažení: 
http://www.enarocanje.si/Dokumenti/Navodila_iskalnik_po_objavah_PJN.pdf 
 
Stručná charakteristika: Dokument je v textu použit pro názornou ilustraci struktury portálu 
pro zadávání veřejných zakázek a vyhledávání v něm. 
 

http://www.enarocanje.si/Dokumenti/Navodila_iskalnik_po_objavah_PJN.pdf
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Doplňující monitoring aktualit z otevřených zdrojů (roky 2015 a 2016) 
 
2015, únor: Finský soud uložil v pondělí dvěma někdejším šéfům tamní zbrojovky Patria 
dvacetiměsíční podmíněný trest vězení kvůli uplácení představitelů Chorvatska. Společnost 
navíc musí zaplatit pokutu 300 000 eur. Pro Patrii se jedná o další z řady korupčních afér, 
které se týkaly mimo jiné i Slovinska, Rakouska, Egypta či Finska. Proces, týkající se přímo 
Slovinska probíhal ve Finsku roku 2014.  Soud konstatoval, že nejsou dostatečné důkazy 
o podplácení činitelů ve Slovinsku, zároveň ale prohlásil, že pochybnosti nadále trvají. Ve 
Slovinsku však byl odsouzen někdejší premiér Janez Janša. Soud ve Slovinsku dospěl k závěru, 
že Janša, který stál v čele vlády v letech 2004 až 2008 a 2012 až 2013, pomohl finské 
zbrojovce k získání zakázky za 278 miliónů eur na základě slibu firmy, že za to dostane 
odměnu. Plánovaný nákup 135 obrněných vozidel od Patrie byl ale nakonec zrušen. Patria se 
pokoušela své transportéry prodat i do České republiky, ta si ale vybrala Steyr Pandur patřící 
do konsorcia General Dynamics. I jeho nákup skončil u soudu kvůli možné korupci.34 
 
2015, červenec: V rámci politických rozprav v České republice je řešen tzv. „registr smluv“. 
Hovoří se o tom, že tento instrument vedle Slovenska zavedlo i právě Slovinsko (údajně od 
ledna 2015).35 Tento aspekt se autorovi nepodařilo potvrdit. 
 
2015, září: Soud v Ljubljani kvůli uplynutí promlčecí lhůty ukončil soudní stíhání bývalého 
předsedy vlády Janeze Janši, obžalovaného z korupce. Někdejší premiér byl v minulosti 
v případu 'Patria' už odsouzen ke dvěma letům vězení, ale ústavní soud letos v dubnu verdikt 
zrušil a nařídil nový proces, ke kterému ovšem nedojde. Janša byl v červnu 2013 odsouzen 
v souvislosti s plánovaným nákupem 135 obrněných vozidel od finské zbrojní společnosti 
Patria, obchod byl ale nakonec zrušen. Soud tehdy dospěl k závěru, že obžalovaný, který stál 
v čele vlády v letech 2004 až 2008 a pak 2012 až 2013, pomohl finské zbrojovce získat 
zakázku za 278 milionů eur na základě slibu firmy, že za to dostane odměnu. Janša vždy trval 
na tom, že je nevinen, a tvrdil, že celý případ je politicky motivovaný. Proti prvoinstančnímu 
rozsudku se odvolal, ale vyšší soud loni v dubnu verdikt i s dvouletým trestem potvrdil. 
Rozsudek zvrátil až v mimořádném opravném prostředku, když ústavní soud shledal 
oprávněnou jeho námitku proti procesnímu pochybení, jímž byla podle něj porušena ústava. 
Nejvyšší soudní instance ve Slovinsku zároveň nařídila nový proces. V červnu 2014 Janša sice 
výkon trestu nastoupil, ale ústavní soud poté v prosinci nařídil jeho propuštění do doby, než 
bude případ s konečnou platností dořešen. Zároveň zrušil loňské podzimní rozhodnutí 
parlamentu – jeho poslancem se Janša po volbách v červenci 2014 stal – zbavit expremiéra 
mandátu kvůli odsouzení. Rozhodnutí o této věci ústavní soud nechal také až po skončení 
nařízeného nového procesu. Své poslední usnesení soud zdůvodnil tím, že slovinský zákon, 
který platil v době údajného spáchání Janšova trestného činu, připouštěl promlčení případů 
nevyřešených do deseti let.36 

                                                 
34

 Exšéfy finské zbrojovky Patria odsoudili za korupci. Novinky.cz. 17. II. 2015. 
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/361866-exsefy-finske-zbrojovky-patria-odsoudili-za-korupci.html  
35

 Vzkaz ze Slovenska pro české politiky. Registr smluv uspěl. Aktualne.cz. 7. VII. 2015. 
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/vzkaz-ze-slovenska-pro-ceske-politiky-registr-smluv-
uspel/r~dca98b5a21ae11e59db2002590604f2e/  
36

 Proces se slovinským expremiérem Janšou kvůli promlčení skončil. ČTK. 7. IX. 2015. 
http://multimedia.ctk.cz/cs/foto/dokument/P201302280990901 
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2016, červen: V obecném duchu je informováno, že na Slovensku je málo oznamovatelů 
podezření z korupce (whistleblowerů), s tím, že i ve Slovinsku je jich více a jejich ochrana je 
tam efektivnější.37 
 
2016, červen: Probíhá vyšetřování Janeza Škrabca, známého mecenáše a podnikatele, 
představitele firmy Rico. Případ se týkal údajné nekalé soutěže ohledně stavby kanalizace na 
venkově ve Slovinsku v hodnotě okolo 37 milionů eur. Už v únoru 2016 byl Škrabec 
popotahován pro údajné ukládání aktiv v daňových rájích.38 
 
Ilustrace: Největší stavební firmy Slovinska a jejich výsledky ve srovnání let 2010 a 2014.39 
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