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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“. 



Ochrana & Bezpečnost – 2016, ročník V., č. 3 (podzim), 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: Dánsko (2016_C_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: Dánsko 
 
Základní charakteristika země 
 
V žebříčku vnímání korupce jsou dlouhodobě nejúspěšnější severské země Evropy, včetně 
Dánska.  
V tamní společnosti existuje dlouhodobá tradice transparentnosti a společnost ji vnímá zcela 
jinak oproti České republice. Dánsko se řadí k těm zemím Unie, jež vykazují nejlepší výsledky 
v oblasti transparentnosti, integrity a kontroly korupce. V Dánsku existuje dobře rozvinutý 
systém právních předpisů, prosazování práva a soudních orgánů pro řešení případů korupce, 
ačkoli v zemi zřejmě nevznikla ucelená vnitrostátní protikorupční strategie (viz dokument 
DK_01). 
 
Postoj vlády a veřejnosti k tématu korupce a transparentnosti 
 
Veřejné zakázky jsou v Dánsku předmětem postupného centralizování. Ačkoli se veřejná 
respektive státní instituce může rozhodnout nepoužít centralizované a formalizované kanály, 
činí tak za cenu zkomplikování své pozice a prodražení celého procesu. 
 
Předpokládaná míra korupce v dané zemi obecně a ve vztahu k veřejným zakázkám 
 
Případy korupce, nesrovnalostí nebo podezření z korupce jsou v Dánsku velmi řídké, nejen co 
se týče veřejných zakázek. Související právní rámec je považován za uspokojivý a jeho změny 
se týkají formy, ne obsahu nebo regulace veřejných zakázek (2015).2 
 
Struktura organizací zabývající se bojem proti korupci a zprůhledňováním veřejných 
zakázek3 
 
Úřad pro veřejnou soutěž Dánska je vládní agenturou odpovědnou pro implementaci 
unijních nařízení v dané oblasti. Úřad zastupuje Dánsko i v nadnárodních otázkách a v rámci 
Světové obchodní organizace.4 
 
Nákup pro státní orgány a veřejné instituce v Dánsku zajišťuje akciová společnost „Státní  
a komunální nákupní služba“ (Statens og Kommunernas Indköbsavdeling, SKI). Jedná se 
o zájmovou organizaci propojující obce (45 % akcií) a státní úřady (55 % akcií), pod taktovkou 
Ministerstva financí. Její snahou je vysoutěžit „co nejvíce za co nejnižší cenu“. Na dané téma 

                                                 
2
 Denmark – Organisation for Economicco-Operation and Development Anti-Bribery Convention. Organisation 

for Economicco-Operation and Development. http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/denmark-oecdanti-
briberyconvention.htm 
Denmark. Community Research and Development Information Service. 
https://cordis.europa.eu/pub/innovation-policy/studies/10_denmark.pdf 
3
 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. http://kfst.dk 

4
 Forbrug. http://www.ks.dk/english/procurement/ 

http://cordis.europa.eu/home_en.html
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jsou pořádána i školení.5 Největší objem i počet zakázek se týká IT a dodávek energií, kde lze 
společným podáváním i mnoho ušetřit (viz dokument DK_03). 
 
Dalším aktérem je platforma AMGROS, kterou založilo několik velkých nemocnic. Platforma 
si klade za cíl docílit nejnižší ceny a nejnižší kvalitu při zakázkách, s důrazem na zdravotnická 
zařízení, léčiva a kompenzační pomůcky.6 
 
Silnou vlivovou organizací, která se angažuje i okolo veřejných zakázek, že Dánská 
společnost inženýrů (Ingeniörföreningen i Danmark, IDA).7 Jedná se o aktivního účastníka 
snah o změny právního rámce zadávání veřejných zakázek.8 
 
Dánská agentura pro mezinárodní rozvoj (DANIDA) působící v rámci Ministerstva 
zahraničních věcí zavedla postupy pro oznamování korupce, zajišťovala školení o otázkách 
integrity a prováděla řízení korupčních rizik.9 
 
Právní rámec v oblasti veřejných zakázek, milníky ve sledované oblasti 
 
Po dlouhou dobu byl rámec tématu tvořen Pokyny pro veřejné zakázky z dílny Ministerstva 
financí  (2003). Pokyny byly určeny zejména veřejným institucím. Další právní předpisy z roku 
2005 10  zřejmě plně naplňovaly požadavky vyplývající z požadavků Světové obchodní 
organizace a souvisejících Nařízení Evropské unie11.  
 
Nový právní rámec k tématu se vztahuje k datu 1. října 2015 (Zákon o veřejných 
zakázkách).12 S normou souvisí přechodové období do roku 2018 (viz dokument DK_02). 
 
Případné stížnosti na průběh výběrového řízení lze řešit trojím způsobem: stížností na 
stížnostní odbor (Forbrug), „obyčejnou soudní žalobou nebo podnětem na Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže.13 
 

                                                 
5
 Statens og Kommunernas Indköbsavdeling. http://www.ski.dk/ 

6
 AMGROS. http.//www.amgros.dk 

7
 Ingeniörföreningen i Danmark. http://www.ida.dk 

8
 Forbrug. http://www.ks.dk/english/procurement/network/ 

9
 Danish Public Procurement. Business Anti Corruption Portal. http://www.business-anti-

corruption.com/country-profiles/europe-central-asia/denmark/public-procurement.aspx 
10

 Statens og Kommunernas Indköbsavdeling. http://www.ski.dk/inspirationskilden/ 
11

 Nařízení 93/36/EEC, 93/37/EEC a 93/38/EEC. 
12

 New Danish Public Procurement Act. Bech-Bruun. 2015. 
http://www.theworldlawgroup.com/Document.asp?DocID=114255 
13

 Forbrug. http://www.ks.dk/english/procurement/complaint/ 
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Ilustrace: Veřejné zakázky v Dánsku jako prioces, popis stavu okolo roku 2005.14 
 

 
 
Vzorové případy, postupy řešení při odhalování, prověřování a vyšetřování veřejných 
zakázek 
 
Nic podstatného k tématu nebylo zjištěno. 
 

                                                 
14

 E-Procurement in Denmark. Portál o veřejných zakázkách a koncesích.  
http://www.portal-vz.cz/getmedia/77ffba7e-a731-44fd-ac68-e4c94c806f03/1_GP1_Procurement_in_Denmark 
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Hodnotící kritéria veřejných zakázek 
 
Každému nákupu, který přesahuje hodnotu 1,5 milionů dánských korun15 (DKK, tedy asi 
415 000 CZK), musí předcházet vypsání veřejné zakázky. 
 
Dánské státní orgány provádějí ročně nákupy v hodnotě vyšší než 100 miliard dánských 
korun (363 miliard CZK), přičemž tato hodnota se dělí přibližně 50:50 mezi ústřední orgány a 
krajské (místní) orgány státní správy (méně než 100 obcí, 5 koordinačních regionů, 
autonomní oblasti Faerské ostrovy a Grónsko nejsou zřejmě započítány). Výběrové řízení je 
vypsáno na kontrakty o souhrnu asi 10 % veřejných nákupů.  
 
Pro podlimitní zakázky (ty, které nepřesahují hodnotu 1,5 milionu dánských korun) 
Ministerstvo pro hospodářství a obchod vytvořilo pravidla pro oblast stavebnictví a dohod o 
provedení práce. Ministerstvo financí vydalo obdobné instrukce pro oblast služeb a nákupů 
zboží. 
 
Poptávka po plnění do 500 000 dánských korun (138 000 CZK, minitendry – kancelářské 
potřeby, občerstvení, hasicí přístroje) mohou být řešeny formou aukcí, ve snaze docílit co 
nejnižší cenu. 
 
Dokumenty jsou převážně v dánštině. Zahraniční společnosti vyhrávají okolo 10 % všech 
výběrových řízení v absolutních číslech, ne s ohledem na soutěžený objem plnění). Většina 
zahraničních uchazečů pochází z Německa nebo Švédska.16 
 
Nákupní organizace na všech úrovních mohou používat rámcové kontrakty, kdy největší 
spotřebitel uzavře dohodu s jedním nebo více dodavateli příslušného druhu zboží. 
 
Při hodnocení nabídek jsou kritéria životního prostředí a energetické náročnosti prakticky 
stejně důležitá jako otázky ceny, kvality a dodacích podmínek.17 Partnerství pro „Zelené 
veřejné zakázky“ (Green Public Procurement,18 GPP – ministerstva, obce, další veřejné 
instituce) vzniklo roku 2006 a od roku 2011 je propojeno s platformou Fórum pro udržitelné 
veřejné zakázky (Forum for Sustainable Procurement,19 řada soukromých aktérů). Zelená 
kritéria jsou uváděna u zakázek o objemu asi 5 miliard EUR ročně.20 Příkladem důrazu na 
ochranu životního prostředí a nikoli přímo na cenu, je postup obce Odense. Projekt zařízení 
pro tělesně postiženou mládež byl v rámci veřejné zakázky modifikován, aby stavba 

                                                 
15

 1 DKK je okolo 3,63 CZK (květen 2016). 
16

 Denmark. Community Research and Development Information Service.  
https://cordis.europa.eu/pub/innovation-policy/studies/10_denmark.pdf 
17

 Trh veřejných zakázek: Souhrnná teritoriální informace Dánsko. BusinessInfo.cz. 1. VI. 2015. 
http://www.businessinfo.cz/cs/zahranicni-obchod-eu/teritorialni-informace-zeme/dansko.html 
18

 Grønne Indkøb. http://www.gronneindkob.dk 
19

 Forum for Bæredygtige Indkøb. http://www.ansvarligeindkob.dk 
20

 Danish Environmental Protection Agency Denmark: Public Procurement as a Circular Economy Enabler. Ellen 
Macarthur Foundation. 
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/case-studies/denmark-public-procurement-as-a-circular-economy-
enabler 

http://cordis.europa.eu/home_en.html
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používala méně nebezpečných chemických látek, recyklované cihly, řešení šetřící životní 
prostředí (LED svítidla, ohřev vody sluncem) atd. Vstupní cena byla od očekávání o 5 % vyšší, 
ale snížení provozních nákladů znamenalo rychlou návratnost této vyšší vstupní investice. 
 
Ilustrace: Vizuál k tématu ambice Dánska (v kontextu Evropské unie), docílit v určitém 
horizontu toho, aby 50 % veřejných zakázek bylo „zelených“.21 
 

 
 
Statistika korupce ve vztahu k tématu veřejných zakázek 
 
Dánsko je obvykle „premiantem“ různých přehledů boje proti korupci a transparentnosti 
vypisování veřejných zakázek: „Jeden kilometr dálnice v České republice je odhadován na dvě 
stě dvacet sedm miliónů korun. V Německu je to jen dvě stě deset a v Dánsku dokonce pouze 
sto padesát miliónů korun.“22 
 
Ale ani této zemi se nevyhnuly určité skandály, nakolik se jedná o záležitosti, které jsou, 
naneštěstí, plně legální. „Ve chvíli, kdy projekt splní všechny formální náležitosti a odsouhlasí 
jej řídicí orgán a posvětí unie, má oficiálně nárok na podporu. Až na to, že mnoho projektů 
nedává smysl, kvůli němuž podpora vlastně vznikla – tedy dorovnání úrovně zaostalých 
regionů v rámci unie ... Absurdita projektů ... rozhodně není pouze českou záležitostí ... Před 
čtyřmi lety se ve známém seznamu „100 bizardních evropských projektů“ think tanku Open 
Europe objevila sjezdovka, která vznikla na ostrově v Dánsku, který proslul mírným klimatem 
(a tím pádem téměř naprostou absencí sněhu) a téměř nulovým převýšením. Stručně řečeno, 
100 tisíc eur šlo na výstavbu sjezdovky na teplém poli. Podle listu Die Welt to ovšem nebylo 
všechno: minulý týden uvedl, že společnost „Bornholmští přátelé lyžování“ dostane dalších  
33 tisíc eur na rozšíření areálu. Podle švédské televize je areál v provozu maximálně tři týdny 
v roce, v prvním roce svého života měl být prý v provozu jeden a půl dne, o rok později pak 
fungoval plných devět dní. Přesto Bornholmští přátelé lyžování (a zjevně i Evropská komise) 
považují projekt za velmi úspěšný“.23 
 

                                                 
21

 EU's indsats for grønne offentlige indkøb. Miljøstyrelsen. http://mst.dk/virksomhed-myndighed/groen-
strategi/groenne-indkoeb/eus-indsats-for-groenne-offentlige-indkoeb/ 
22

 Bude stát šetřit na státních zakázkách? ČT 24. 31. V. 2010. 
23

 Svéráz národního lovu na evropské peníze. Hospodářské noviny. 24. I. 2012. 

javascript:doplntext('summary22','summaryid=summary22&dotazporadi=21&zdroj=MV')


Ochrana & Bezpečnost – 2016, ročník V., č. 3 (podzim), 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: Dánsko (2016_C_10) 
 

 
7 
 

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

Spornou otázkou je trend spojování několika zakázek do „balíčků“, což je záležitost, která 
znepokojuje malé a střední podniky (na straně soutěžících). Ti takové „balíčky“ napadají, 
respektive se snaží soutěžit také jako konsorcia, což je rovněž problematické. 
 
Propastně rozličné názory se týkají role referencí. Vedle názoru, že firma bez minulosti by 
měla být v silné nevýhodě, zde zaznívá postoj opačný, že takový postoj je diskriminační, 
respektive že některá firma mohla vzniknout právě proto, že došlo k vypsání určité zakázky 
a zakázka je pak pro takovou firmu „výkopem“ (kick-start), důvodem k jejímu vzniku. 
 
Systém vyhlašováni respektive zadávaní veřejných zakázek24 
 
Veřejné zakázky jsou uveřejňovány jednak v "Supplement to the Official Journal of the 
European Communities" a také v deníku „Licitationen“. 25  Veřejné zakázky v členských 
státech Evropské unie jsou i na příslušné internetové adrese.26  
 
Od roku 2002 je trendem elektronizace (odpapírování) procesu veřejných zakázek. V tomto 
rocebyl spuštěn zřejmě jeden z prvních poptávkových portálů na světě (Offentlige 
Indkøbsportal, http://www.doip.dk). Portál spustilo Ministerstvo pro vědu, technologii  
a inovace, spolu s Dánskou poštou, Dánkou bankou a firmami Maersk a Gatetrade.27 
V současnosti se jedná o portál Úřadu po ochranu veřejné soutěže a ochrany spotřebitele, 
Forbrug.28 

                                                 
24

 e-Procurement in Denmark. Portál o veřejných zakázkách a koncesích; Ministerstvo pro místní rozvoj České 
republiky. http://www.portal-vz.cz/getmedia/77ffba7e-a731-44fd-ac68-
e4c94c806f03/1_GP1_Procurement_in_Denmark 
Public Pocurement Network. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. https://www.uohs.cz/en/public-
procurement/public-procurement-network.html 
25

 Licitationen. http://www.licitationen.dk 
26

 Oznámení o veřejných zakázkách lze procházet, vyhledávat v nich a třídit je dle země, regionu, obchodního 
sektoru  
a dalších kritérií. Informace o každém dokumentu s veřejnou zakázkou se uveřejňují ve všech úředních jazycích 
Evropské unie. 
Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie. http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do 
27

 E-Procurement in Denmark. http://www.portal-vz.cz/getmedia/77ffba7e-a731-44fd-ac68-
e4c94c806f03/1_GP1_Procurement_in_Denmark 
28

 Forbrug. http://edit.forbrug.dk/ 
Forbrug. http://www.forbrug.dk/ 
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Ilustrace: Portál Forbrug, plnící i úkoly v oblasti reklamace použití e-shopů pro nejširší 
veřejnost.29 
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 Forbrug. http://www.forbrug.dk/ 
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Ilustrace: Zaheslovaným portálem je „http://www.netkatalog.ski.dk“. 30 
 

 
 
Ilustrace: O zdejších zakázkách se lze přímo dozvědět i na portále v češtině.31 
 

 
 
Všeobecné zhodnocení dané země 
 
Dánsko je bez nadsázky zemí z hlediska zprůhledňování veřejných zakázek vzorovou. Zdejším 
společenským diskursem (nejenom) ve vztahu k veřejným zakázkám, rezonují spíše jiné 
aspekty, než korupci v užším smyslu slova. 
 

 
Zkontaktované osoby (experti): Lise Lauridsen, llau@bechbruun.com; poradenská pozice ve 
firmě Bruun & Hjejle. Expertka je toho názoru, že téma machinací okolo veřejných zakázek 
není pro Dánsko ve větší míře významným tématem. O tom svědčí i mizivé odkazy na 
monitoring tisku na dané téma. 
 

                                                 
30

 Admin Panel. Netkatalog.dk. http://www.netkatalog.ski.dk 
31

 Dánsko. Zakázky: e-Poptávka. http://zakazky.epoptavka.cz/verejne-zakazky/dansko 

mailto:llau@bechbruun.com
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Medailonky doplňujících elektronických podkladů32 
 
DK_01 
 
Název dokumentu: e-Procurement in Denmark 
 
Autoři, autorská instituce: společnost Gatetrade; Portál Veřejné zakázky České republiky 
 
Rok vydání: asi 2003 
 
Rozsah: 13 stran v angličtině 
 
Link ke stažení: http://www.portal-vz.cz/getmedia/77ffba7e-a731-44fd-ac68-
e4c94c806f03/1_GP1_Procurement_in_Denmark 
 
Stručná charakteristika: Popis modelu, na svou dobu průlomového, při zadávání veřejných 
zakázek v Dánsku (elektronizace, stěžejní aktéři). 
 
DK_02 
 

 
 
Název dokumentu: New Danish Public Procurement Act  
 
Autoři, autorská instituce: Společnost Bech-Bruun 
 
Rok vydání: 2015, leden 
 
Rozsah: 6 stran v angličtině 
 
Link ke stažení: http://www.theworldlawgroup.com/Document.asp?DocID=114255 
 

                                                 
32

 Některé další podklady, jako třeba výroční zprávy zmíněných institucí, se ukázaly jako neaktivní nebo 
poškozené soubory. 

http://www.portal-vz.cz/getmedia/77ffba7e-a731-44fd-ac68-e4c94c806f03/1_GP1_Procurement_in_Denmark
http://www.portal-vz.cz/getmedia/77ffba7e-a731-44fd-ac68-e4c94c806f03/1_GP1_Procurement_in_Denmark
http://www.theworldlawgroup.com/Document.asp?DocID=114255
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Stručná charakteristika: Dokument mapuje nadcházející změny v procesu veřejných zakázek 
v Dánsku, včetně jeho plné elektronizace a změny souvisejících lhůt k 1. říjnu 2015. 
 
Ilustrace: Lhůty, po které musí být veřejná nabídka otevřena, platné od října 2015.33 
 

 
 

DK_03 
 

 
 
Název dokumentu: Souhrnná teritoriální informace Dánsko 
 
Autoři, autorská instituce: BusinessInfo.cz; CzechTrade 
 
Rok vydání: 2015; modifikace 2016 
 
Rozsah: 35 stran v češtině, veřejným zakázkám je věnováno asi 2-3 strany 
 
Link ke stažení: http://services.czechtrade.cz/pdf/sti/dansko-2016-06-01.pdf 
 
Stručná charakteristika: Informace pro subjekty v České republice pro uplatnění v rámci 
Dánska. Modifikace pro rok 2016 zřejmě ne úplně postihuje aktuální vývoj v zemi. 
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 New Danish Public Procurement Act. Bech-Bruun; The World AW Group. 2015. 
http://www.theworldlawgroup.com/Document.asp?DocID=114255 

http://services.czechtrade.cz/pdf/sti/dansko-2016-06-01.pdf

