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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: Spojené 
království 
 
Základní charakteristika země 
 
Jedná se o zemi s anglosaskou tradicí a poměrně odlišným právním a kulturním rámcem 
– co se týče srovnání s Českou republikou. Jedná se navíc o soustátí, kde ve čtyřech zemích 
(Anglie, Wales, Skotsko, Severní Irsko) mohou platit částečně odlišné normy. 
 
Nakolik je to v kontextu postupného odchodu Spojeného království z Evropské unie již 
poměrně irelevantní, oficiální místa konstatují, že úspěšný lobbying britské vlády dokázal 
zjednodušit pravidla pro veřejné zakázky v celé Evropské unii (přechodná fáze s platností od 
dubna 2016):2 
 
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání 

veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES.3 
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014,  

o udělování koncesí.4 
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014, o zadávání 

zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy 
a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES.5 

 
Zadávání veřejných zakázek je rovněž předmětem dohody Světové obchodní organizace 
o veřejných zakázkách. 
 
Postoj vlády a veřejnosti k tématu korupce a transparentnosti 
 
Současná vláda pokládá agendu transparentnosti za jednu z klíčových. Sekce pro 
transparentnost na Úřadu vlády koordinuje agendu na meziresortní úrovni a snaží se také 
zvyšovat množství otevřených dat/data setů (mj. data o veřejných zakázkách), které jsou 
veřejně přístupné na portálu data.gov.uk. Dále lze poukázat např. na dosažené úspěchy 
v oblasti veřejných stavebních zakázek s využíváním informačních modelů a sdílené 
projektové dokumentace.6 

                                                 
2
 Europaen Union to Open up Public Procurement Following United Kingdom Government Lobbying. Gov.uk. 

15. I. 2014. https://www.gov.uk/government/news/eu-to-open-up-public-procurement-following-uk-
government-lobbying 
3
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek  

a o zrušení směrnice 2004/18/ES. EurLex. 28. III. 2014. http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0024&from=EN 
4
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014, o udělování koncesí. EurLEx. 

28. III. 2014. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0023&from=EN 
5
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014, o zadávání zakázek subjekty 

působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 
2004/17/ES. EurLex. 28. III. 2014. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0025&from=EN 
6
 United Kingdom Trade and Investment. https://www.gov.uk/government/organisations/uk-trade-investment 
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Ve stěžejních dokumentech státu (Bezpečnostní strategie) je například výslovně řeč o tom, 
jak neprůhledné veřejné zakázky poškozují bojeschopnost státu.7 
 
Ilustrace: Vizualizace procesu veřejných zakázek včetně jeho elektronizace; indikátory 
nejlepší praxe veřejných zakázek ve vztahu ke Skotsku.8 
 

 
 
Ilustrace z roku 2008 se snaží popisovat proces zefektivnění veřejných zakázek, tak aby 
veřejnost za své daně získala maximum užitku. O aspektech korupce nebo jiných 
nesrovnalostí zde není zmínka.9 
 
Předpokládaná míra korupce v dané zemi obecně a ve vztahu k veřejným zakázkám 
 
Po desetiletí považovali Britové svou společnost za relativně nezasaženou korupcí. Tuto vizí 
rozbilo několik skandálů, které na začátku 70. let XX. století otřásly místní správou (hovoří se 
o ”bratrstvech starých kamarádů” – ”old boys networks”), zejména co se týče předražených 
veřejných zakázek v oblasti stavebnictví (viz například dokumenty UK_03, UK_04, UK_05). 
 
Veřejné zakázky dnes nicméně nejsou považovány za stěžejní výzvu pro společnost, nakolik 
existují odhady, že související machinace způsobí ztráty ve veřejných rozpočtech každoročně 
okolo 2,3 miliard liber.10 To představuje více než 2 % ze zhruba 125 miliard, které veřejný 
sektor každoročně vynaloží na nákup zboží a služeb.  
 

                                                 
7
 Government Service Design Manual. Gov.uk. https://www.gov.uk/service-manual 

8
 Best Practice Indicators for Public Procurement in Scotland: Guidance. The Scottish Government. 2008. 

http://www.gov.scot/Publications/2008/05/29141216/19 
9
 Best Practice Indicators for Public Procurement in Scotland: Guidance. The Scottish Government. 2008. 

http://www.gov.scot/Publications/2008/05/29141216/19 
10

 Annual Fraud Indicator 2013. Gov.uk. https://www.gov.uk/government/publications/annual-fraud-indicator--2 
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Zhruba 25 % firem je toho názoru, že nelegální praktiky jsou ve veřejných zakázkách 
možné.11 Okolo 20 % firem tvrdí, že s nekalosoutěžními praktikami byly přímo v posledních 
letech konfrontovány,12 ale málokterá firma tvrdí, že se jedná o fenomén běžný nebo 
převažující.13 Mimo jiné zde například zaznívá, že pro Spojené království je větší výzvou 
kyberzločin, než netransparentní veřejné zakázky (zajímavé matice pro evaluaci podezřelých 
zakázek viz UK_02). 
 
Struktura organizací zabývající se bojem proti korupci a zprůhledňováním veřejných 
zakázek 
 
Jednou z institucí, která byla v této oblasti aktivní, byla Komise auditu (Audit Comission),14 
která ukončila činnost v březnu 2015. Nahradilo ji několik dalších institucí, včetně Národní 
kanceláře auditu (National Audit Office).15 Tento krok získal zastánce i odpůrce.16 
 
Ilustrace: Logo Národní kanceláře auditu.17 
 

 
 
Existuje i Právní komise Spojeného království (Law Commission), vydává každoroční zprávy 
o korupci ve Spojeném království.18 
 
Ilustrace: Logo Právní komise.19 
 

 
 
Obchodní služba Koruny (Crown Commercial Service, CCS) je nástupnická organizace Vládní 
služby veřejných zakázek (Government Procurement Service) zodpovědná za právní rámec 
pro zadávání veřejných zakázek veřejného sektoru. Mezi její úkoly patří i rozvoj a provádění 

                                                 
11

  Global Economic Crime Survey 2014. PriceWaterhouseCoopers. 2015. 
http://www.pwc.co.uk/services/forensic-services/insights/global-economic-crime-survey-2014.html 
12

 Flash Eurobarometers. European Commission. 2014. 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_374_361_en.htm 
13

 2013 EMEIA Fraud Survey. ERNST AND YOUNG. 2014. http://www.ey.com/GL/en/Services/Assurance/Fraud-
Investigation---Dispute-Services/2013-EMEIA-Fraud-Survey---Navigating-todays-complex-business-risks 
14

 Audit Commission. https://www.gov.uk/government/organisations/audit-commission 
15

 The National Audit Office. https://www.nao.org.uk/ 
16

 Public Procurement Due Diligence Tool.  
http://www.business-anti-corruption.com/tools/due-diligence-tools/public-procurement-tool.aspx 
17

 The National Audit Office. https://www.nao.org.uk/ 
18

 Law Commission. http://www.lawcom.gov.uk/ 
19

 Law Commission. http://www.lawcom.gov.uk/ 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0rom7zebOAhXBaRQKHeN9C4QQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.windsor-fellowship.org%2F%23!national-audit-office-summer-internship-%2Fc24y7&psig=AFQjCNGe6GS1p7juMNhd9Ajg7W6BTdvC5g&ust=1472559408187729
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6j-fJzebOAhXJORQKHYiUAigQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.lawcom.gov.uk%2F&bvm=bv.131286987,d.d24&psig=AFQjCNESiz5jUC7koCVe3Y4xyvwZHDxxZQ&ust=1472559447932260
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politik pro veřejné zakázky pro vládu. Její heslo zní "Nejlepší mix kvality a efektivity pro 
nejmenší výdaje za zakoupené zboží či služby ". Toho by mělo být dosaženo prostřednictvím 
hospodářské soutěže, pokud neexistují přesvědčivé důvody pro jiný postup.20 Nejdůležitější  
z obecných právních zásad pro zadávání veřejných zakázek ve Spojeném království jsou: 
 

 rovnost zacházení; 

 transparentnost; 

 proporcionalita. 
 
Ilustrace: Logo Obchodní služby koruny.21 
 

 
 
V roce 2010 vláda prosadila systém, který nakupuje běžné zboží a služby centralizovaně 
jménem celé vlády, ne pro jednotlivá ministerstva nebo další úřady. Pokud orgán chce 
nakupovat zboží nebo služby ve výši 20 milionů liber a více (bez DPH), musí informovat a do 
tohoto procesu a zapojit Obchodní službu Koruny.22 
 
Na podporu tohoto procesu Obchodní služba koruny harmonizovala postupy jednotlivých 
resortů, respektive je převedla pod sebe. Existuje model samoobslužných aktivit, skrze který 
mohou úřady nakoupit celou řadu běžně používaných výrobků a služeb. 
 
Pokud nějaká služba nebo komodita není v „samoobsluze“ k mání, je žádoucí, aby úřad zjistil, 
zda něco podobného nechce koupit i jiný úřad. Spolu tak mohou dosáhnout lepší cenu. 
Samozřejmostí je široké poradenství Obchodní služby koruny.23 
 
Aby bylo zvýšeno povědomí o obsahu nových unijních respektive vnitrostátních nařízení, 
uspořádala Obchodní služba koruny více než 200 terénních školení pro zainteresované 
experty ve veřejném sektoru. 
 

                                                 
20

 Příklade může být specifickým model vojenského či jiného bezpečnostního výzkumu, který je někdy řešen 
polostátními firmami, jako je například společnost Defence Science and Technology Laboratory. 
Defence Science and Technology Laboratory. 
https://www.gov.uk/government/organisations/defence-science-and-technology-laboratory 
Public-Private-Partnership jako možnost snížení nákladů na Security Management. Mezinárodní politika. 2002, 
11. 
21

 Crown Commercial Service.https://www.gov.uk/government/organisations/crown-commercial-service 
Crown Commercial Service. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Crown_Commercial_Service 
22

 Procurement Policy Note 04/15: Taking Account of Suppliers’ Past Performance. Gov.uk. 25. III. 2015. 
https://www.gov.uk/government/publications/procurement-policy-note-0415-taking-account-of-suppliers-
past-performance 
23

 Buying Goods and Services: Options for Public Sector Buyers. Gov.uk. 3. VIII. 2016. 
https://www.gov.uk/guidance/buying-goods-and-services-options-for-public-sector-buyers 
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Digitální služba vlády (Government Digital Service) je oprávněna zkontrolovat a schválit či 
odmítnout všechny s informačními technologiemi související výdaje, včetně: 
 
• všech digitálních projektů, využívající jistotu identity pro širokou veřejnost, registraci 

názvu domény, a jakékoliv transakce týkající se webových stránek nebo mobilních 
aplikací; 

• digitální výdaje přes 100 000 liber; 
• výdaje nad milion liber, týkající se služeb poskytovaným nezávislým střediskům sdílených 

služeb; 
• veškeré další výdaje nad více než 5 000 000 liber. 
 
Ilustrace: Logo Government Digital Service.24 
 

 
 
Veřejné centrální instituce se musí rozhodovat standardizovaným způsobem, který je možné 
nejlépe popsat jako rozhodovací strom.  
 

                                                 
24

 Government Digital Service. https://www.gov.uk/government/organisations/government-digital-service 
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Ilustrace: Rozhodovací strom veřejných zakázek.25 
 

 
 
Jedním z nástrojů, který je typický pro následné britské protikorupční úsilí, jsou ”etické” 
komise, kterých britská vláda v poslední době zřídila celou řadu. Jmenujme alespoň 
komisi ”Redcliffe-Maudovu”, ”Salmonovu” a ”Nolanovu”. 
 

                                                 
25

 Procurement Policy Note 12/15: Availability of Procurement Procedures (Decision Tree). 30. VII. 2015. 
https://www.gov.uk/government/publications/procurement-policy-note-1215-availability-of-procurement-
procedures-decision-tree 
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Tabulka – etické komise a doporučení, která vznesla: 
 
 Redcliffe-Maud Salmon Nolan 

obecný rámec doporučení je třeba systém více zpřehlednit 
a vyvíjet neustálou protikorupční 
činnost 
 
je třeba poskytnout více pravo-
mocí ombudsmanovi 

každý subjekt musí provozovat 
vnitřní hodnotící mechanismy 
 
je třeba poskytnout více pravo-
mocí ombudsmanovi 

je třeba zřídit pozici nezávislé 
komise pro záležitosti poslanců 
 
je třeba vydávat pravidelnou 
zprávu o situaci 
 
je třeba podávat informace  
o příjmech osob ve veřejné 
správě 

doporučení v oblasti boje proti 
konfliktu zájmů co se týče 
možnosti finančního ovlivňování 

problematiku etického chování 
je třeba legislativně upravit  
a uvést, kdy jsou některé zájmy 
neslučitelné s výkonem veřejné 
funkce 

je třeba právně upravit konflikt 
zájmů a přiznání majetku 

je třeba nastolit přesnější  
(a přísnější) etická pravidla  

doporučení v oblasti boje proti 
konfliktu zájmů – co se týče 
možnosti nefinančního ovlivňo-
vání 

je třeba vytvořit etický kodex je třeba vytvořit etický kodex je třeba jasně stanovit principy 
veřejného života a vytvořit etický 
kodex 

doporučení v oblasti užití 
(a zneužití) úředních informací 

toto chování je třeba označit za 
trestnou činnost (specifickou 
skutkovou podstatu) 

toto chování je třeba označit za 
trestnou činnost (specifickou 
skutkovou podstatu) 

Komise se touto problematikou 
nezabývala 

doporučení v oblasti činnosti 
justice 

presumpci viny je třeba rozšířit 
na radní a úředníky 

presumpci viny je třeba rozšířit 
všeobecně a zbavit poslance 
imunity 

učinit zákon o úplatkářství 
politiků jasnějším 

doporučení v oblasti veřejných 
zakázek 

je třeba zjasnit jejich  průběh a 
podmínky 

je třeba zjasnit jejich průběh 
a podmínky 

Komise se touto problematikou 
nezabývala 

 
Konkrétně Nolanova komise byla ustavena 25. října 1994. Důvodem byla řada skandálů ze 
začátku 90. let XX. století (odhalení úplatků ve vztahu k vojenským zakázkám). Zejména se to 
týkalo obvinění, že členové parlamentu přijímají hotovost za vznášení interpelací a že 
ministři přijímají pozornosti (dary) a dostávají se tak do konfliktu zájmů. Prestiž politiky se 
obecně v očích veřejnosti zhoršila. Komise byla stálým tělesem, jehož členové – státní 
úředníci – byli dosazováni na tříleté období. Jejich náplní práce bylo vyšetřovat standard 
výkonu veřejné správy a držitelů pozic v exekutivě (zkoumali ministry, úředníky, poradce, 
personál ústředních orgánů státní správy – ministerstva i další subjekty, zdravotnická zařízení, 
spravovaná státem, pracovníky místních úřadů a volené zastupitele místní samosprávy  
a další osoby, aktivní v subjektech, financovaných ze státního rozpočtu). Komise jednoznačně 
vyslovila předpoklad, že spoléhat se kdekoli na ”etickou samoregulaci” je scestné. Etika musí 
jít ruku v ruce se striktními a vynucovanými zákony a nařízeními. Směrem k poslancům ale 
bylo jasné, že se na základě doporučení Komise nezačnou omezovat a regulovat sami o své 
vůli. 

http://www.lawcom.gov.uk/library/lccp145/#fn33
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Celý proces „komisí“ nicméně tak jako tak stanovil určitá etická, částečně přímo vynutitelná, 
pravidla pro politiky a úředníky: 
 

Nezištnost 
/ Selflessness 

Držitel veřejného úřadu bude přijímat rozhodnutí samostatně a tak, aby 
to bylo v souladu s veřejným zájmem. Je nepřípustné, aby své 
rozhodování řídil podle toho, zda to přinese nebo nepřinese jemu 
osobně, jeho rodině nebo jeho přátelům výhody (zisky).  

Integrita 
/ Integrity 

Držitelé veřejného úřadu se vystříhají toho, aby se dostali do finančních 
či jiných závazků vůči jednotlivcům či organizacím mimo jejich úřad, 
kteří či které by mohli-mohly ovlivnit výkon jejich povinností.  

Objektivita 
/ Objectivity 

Při výkonu veřejné aktivity, včetně uzavírání veřejných závazků  
a kontraktů, nebo poskytování rad, které by na uzavírání závazků  
a kontraktů mohly mít vliv, se je třeba vystříhat hlediska odměn a zisku 
pro jednotlivce. Držitelé veřejného úřadu musí přijímat svá rozhodnutí 
z hlediska veřejného prospěchu.  

Odpovědnost 
/ Accountability 

Držitelé veřejného úřadu jsou odpovědni za svá rozhodnutí a konání 
veřejnosti a jsou povinni se podrobit jakémukoli hodnotícímu procesu, 
ve vztahu k výkonu jejich funkce.  

Důstojnost 
/ Honesty 

Držitelé veřejného úřadu mají povinnost deklarovat jakýkoli soukromý 
zájem, mající vztah k výkonu jejich funkce a učinit kroky, které 
znemožní, aby z jejich dalších závazků vyplynula pro výkon jejich 
veřejné funkce jakákoli újma.  

Vůdcovství – 
Vedení 
/ Leadership 

Držitelé veřejného úřadu musí podle uvedených principů jednat a dále 
je propagovat – nikoli pouze slovy, ale osobním příkladem – musí jít 
vzorem zbytku veřejnosti. 

 
Právní rámec v oblasti veřejných zakázek, milníky ve sledované oblasti26 
 
Základní právní rámec je z roku 2012, ale je třeba ho číst zároveň s dodatky z let 2015 a 2016. 
Informace o prahových hodnotách nalézt v dokumentu 04/16. 27  Provádění nařízení  
o koncesních smlouvách vstoupila v platnost 18. dubna 2016.28 
 
Předpisy z dubna 201629 poskytují modernizovaná pravidla pro zadávání veřejných zakázek 
na zboží, služby a stavební práce nad určité finanční prahové hodnoty, jak je vysvětleno 
v Nótě č. 18/15 pro odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb.30 

                                                 
26

 DOIG, A. From Lynskey to Nolan: The Corruption of British Politics and Service? Journal of Law and Society, 
vol 23, 1 / 1996, s. 36-56; přetištěno in: Williams, R.; Moran, J.; Flenary, R. (eds.), Corruption in the Developed 
World, Edward Elgar Publishers, Cheltenham; Northampton 2000, s. 143-163. 
HEALD, T. Networks: Who We Know and How We Use Them, Hodder and Stoughton, London 1983. 
27

 Procurement Policy Note (PPN) 04/16: Concession Contracts Threshold. Gov.uk. 17. V. 2016. 
https://www.gov.uk/government/publications/procurement-policy-note-ppn-0416-concession-contracts-
threshold 
28

 2016 No. 273; Public Procurement, England and Wales Public Procurement, Northern Ireland. The Concession 
Contracts Regulations 2016. Legislation.gov. 11. III. 2016. 
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2016/273/pdfs/uksi_20160273_en.pdf 
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Aktuální principy transparentnosti byly přijaty dne 24. března 2015. Centrální veřejné 
instituce jsou povinné zveřejnit všechny nové zadávací dokumentace a smlouvy (včetně 
technologie) jejichž hodnota je více než 10 000 liber na portálu Contracts Finder. Výjimku 
tvoří pouze některé citlivé (vojenské, bezpečnostní) zakázky. 
 
Specifický přístup je v oblasti veřejného školství a zdravotnictví, kde jsou stanoveny poněkud 
vyšší limitní hodnoty.31 
 
Všechny příručky, pokyny a školicí materiály pro řízení veřejných zakázek (vnitrostátní  
i unijní) jsou soustředěny na jednom informačním portálu.32 
 
Vnitrostátní právní předpisy a požadavky se věnují I podpoře malých a středních podniků,33 
rovnosti mužů a žen, zaměstnávání tělesně postižených nebo úspoře energie.34 
 
 Zdejší pravidla jsou plně v souladu s unijními standardy. (European Public Procurement 
Directives), které zaručují otevřený a nediskriminační výběr dodavatelů zboží a služeb. Podle 
unijních směrnic se musí inzerovat v příloze The Official Journal of the European 
Communities (OJEC) všechny veřejné zakázky v hodnotě nad 137 000 Eur (dodávky zboží  
a služeb) a 5 278 000 Eur (dodávky prací).  
 
Platná pravidla pro zadávání veřejných zakázek ve Spojeném království byla implementována 
do níže uvedených britských právních předpisů (nejnovějším dokumentem je vládní nařízení 
z roku 2015, viz dokument UK_01, který rámec z roku 2006 dále posouvá k elektronizaci  
a průhlednosti, respektive k „životnímu cyklu neustálé evaluace“):35 
 
 The Public Contracts Regulations 2006. 
 The Utilities Contracts Regulations 2006. 
 

                                                                                                                                                         
29

 The Public Procurement (Amendments, Repeals and Revocations) Regulations 2016. Legislation.gov.uk. 
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2016/275/contents/made 
30

 Procurement Policy Note 18/15: New Threshold Levels 2016. Gov.uk. 10. XII. 2015. 
https://www.gov.uk/government/publications/procurement-policy-note-1815-new-threshold-levels-2016 
31

 Procurement Policy Note 18/15: New Threshold Levels 2016. Gov.uk. 10. XII. 2015. 
https://www.gov.uk/government/publications/procurement-policy-note-1815-new-threshold-levels-2016 
32

 European Union Procurement Directives and the United Kingdom Regulations. Gov.uk. 8. VIII. 2016. 
https://www.gov.uk/guidance/transposing-eu-procurement-directives 
33

 Small Business, Enterprise and Employment Act 2015. Legislation.gov.uk. 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/26/contents/enacted/data.htm 
34

 Procurement Policy Note 07/14: implementing Energy Efficiency Directive article 6. Gov.uk. 3. VI. 2014. 
https://www.gov.uk/government/publications/procurement-policy-note-0714-implementing-energy-
efficiency-directive-article-6 
35

 Velká Británie: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu. Business Info. 
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/velka-britanie-zakladni-podminky-pro-uplatneni-19075.html 
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K tématu se dále vztahují – například – následující právní předpisy: 
 
Public Bodies Corrupt Practices Act  1889  užívá výrazu ”corruptly solicit or receive” (nabídka či poptávání 

korupčního jednání) a definuje korupci omezeně, jen s ohledem 
na úředníky místní správy 

Prevention of Corruption Act 1906 výše uvedenou definici rozšiřuje na veřejný a soukromý sektor 

Prevention of Corruption Act 1916 rozšiřuje definici ”presumption of corruption” (korupční 
předpoklad) 

Theft Act 1968 definuje krádež a zpronevěru 

Theft Act 1978  znovu definuje přijímání úplatku 

Data Protection Act 1984 chrání jednotlivce před zneužitím informačních technologií 

Police and Criminal Evidence Act 1984  vyjasňuje pravomoci a náplň práce policie v boji proti korupci 

Financial Services Act  1986 zakazuje insider trading, vyžaduje spolupráci auditorů v boji proti 
korupci 

Criminal Justice Act 1987 ustavuje ”závažný čin zpronevěry” 

Criminal Justice (International 
Co-operation) Act  

1990 hovoří o mezinárodní spolupráci, včetně možnosti zabavení 
výnosů z trestné činnosti 

Computer Misuse Act 1990 klasifikuje trestný čin hackerství 

Statutory Instrument, Banks and 
Banking Financial Services 

1993 boj proti praní peněz, identifikace klienta, vedení záznamu  
o transakcích, zprávová povinnost 

Criminal Justice and Public Order 
Act 

1994 mění trestní zákoník 

Proceeds of Crime (Scotland) Act 1995 hovoří o možnosti konfiskace výnosů z trestné činnosti 

Theft (Amendment) Act 1996 dále definuje pojem krádeže 

Defamation Act  1996 umožňuje zkrácené trestní řízení a otevřené publikování 
podrobností pro média u případů kde se jedná o částku (škoda, 
úplatek) nižší než 10 000 Liber 

Public Interest Disclosure Act 1998 hovoří o ochraně tzv. whistleblowers (aktivních upozorňovatelů) 

Data Protection Act 1998 věnuje se principů ochrany osobních údajů, tak, aby byla 
v souladu s úpravou v zemích EU 

Human Rights Act 1998 chrání jedince před zneužitím moci ze strany státu, zaručuje 
právo na soukromí 

Regulation of Investigatory Powers 
Act 

 2000 omezuje užití vyšetřovacích technik, včetně odposlechu, s cílem 
omezit zásahy do soukromí občanů 

 
Určité slabiny byly překlenuty tím, že Spojené království přistoupilo k protikorupční Úmluvě 
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, což činí trestným uplácení zahraničních 
veřejných činitelů (ačkoli to bylo ještě donedávna chápáno jako nutný předpoklad podnikání 
například v Africe a uvedený náklad bylo možné odečíst z daní, atd.). 
 
Systém vyhlašováni respektive zadávaní veřejných zakázek 
 
Z pohledu veřejných orgánů je nezbytná implementace řady proměnných nebo očekávání, 
zejména pak docílit co nejlepšího poměru cena-výkon. Prováděna je i kontrola vládních 
výdajů ve vztahu k reklamě, marketingu a digitální komunikaci v souvislosti s vypisováním 
zakázek.36 
 

                                                 
36

 Cabinet Office Controls. Gov.uk. 1. VII. 2016. 
https://www.gov.uk/government/publications/cabinet-office-controls 
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Konkrétní instituce musí dokončit všechny, s výjimkou těch nejsložitějších zakázek, do 
120 pracovních dnů od zveřejnění oznámení o zakázce. Složité zakázky jsou definovány jako 
"takové, jejichž specifikaci je obtížné definovat, nebo jsou natolik složité nebo inovační, jejich 
pořízení představuje vysoké riziko, konkurence je omezena na omezený trh, nebo je smlouva 
založena na neobvyklých obchodních modelech (např. Private Finance Initiative nebo Private 
Public Partnership). 
 
Někdy existují dvě de facto rovnocenné nabídky. Výběrové řízení s vyjednáváním nabízí nový 
atraktivní volbu pro ty zakázky, kde ačkoliv je nutné získat určitý prvek vyjednávání, je možné 
od samého počátku určit minimální požadavek. Dialog poskytuje prostor pro vyjasnění  
a optimalizaci po poslední výzvě k podání nabídek. 
 
Jako kupující jste povinni provozovat otevřené dveře stávajícím i potenciálním 
poskytovatelům a diskutovat s nimi o nadcházející příležitosti pro zadávání veřejných zakázek. 
Vláda doporučuje, aby se více využívaly Oznámení předběžných informací (Prior Information 
Notices) nebo oznámení, která se vztahují ke konkrétnímu zadávání veřejných zakázek či 
sektorově specifické zakázce, aby podporovaly včasnou reakci trhu. 
 
Specifikace zadání vychází z požadovaných výstupů, nemusí se jednat o podrobnou 
technickou specifikaci. To poskytuje poskytovatelům prostor, aby navrhli inovativní řešení. 
 
Reference jsou pro dodavatele důležité, zejména to platí pro malé a střední podniky. Pokud 
takový dodavatel překročí očekávání zadavatele, mělo by se mu dostat doložitelné 
dobrozdání, koncipované jako ocenění pro budoucnost.37 
 
Existuje řada modelových či vzorových postupů či formulářů, například co se týče 
outsocringu IT zakázek v ceně 10 milionů liber a více.38 
 
Politika podpory podnikání a růstu si klade za cíl aby alespoň 25 % veřejných výdajů bylo 
realizováno  přímo nebo nepřímo skrze malé a střední podniky (roku 2014 to bylo splněno 
a dokonce překročeno: jednalo se o 27,1 %). Do roku 2020 se předpokládá, že tento podíl 
vzroste na 33 %. 
 
Vládní priority ve vztahu k zakázkám jsou aktuálně následující:39 
 
• zjednodušení postupů tím, že se ruší předkvalifikační dotazníky (PQQs) u podprahových 

zakázek; 
• standardizace předkvalifikačních dotazníků u nadprahových zakázek; 
• plošná elektronizace, která usnadní soutěž – prostřednictvím portálu Contracts Finder. 

                                                 
37

 Procurement Policy Note 04/15: taking account of suppliers’ past performance. Gov.uk. 25. III. 2015. 
https://www.gov.uk/government/publications/procurement-policy-note-0415-taking-account-of-suppliers-
past-performance 
38

 Procurement Policy Note 06/14: Short Form Terms and Conditions. Gov.uk. 8. IV. 2014. https://www.gov.uk/ 
government/publications/procurement-policy-note-0614-short-form-terms-and-conditions 
39

 Procurement Policy Note 11/15: Unstructured Electronic Invoices. Gov.uk: 22. VI. 2015. https://www.gov.uk/ 
government/publications/procurement-policy-note-1115-unstructured-electronic-invoices 
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Akční plán pro otevřenou vládu pro roky 2016 až 2018 byla zveřejněn 12. května 2016. Vláda 
předpokládá zavedení plně otevřených dat. První kroky se začnou od října 2016 uplatňovat  
u velkých infrastrukturních projektů, počínaje projektem vysokorychlostní železnice (High 
Speed Two, HS2).40 
 
Pozornost je věnována tomu, aby z kontraktů pro veřejné subjekty byly řádně placeny daně.  
U kontraktu nad 5 milionů liber je zkoumáno, zda u soutěžících nebyly v minulosti 
nedoplatky nebo jiné machinace, související s daněmi.41 
 
Evergreenem je nutnost zlepšit publikování údajů o dopadech zakázky na emise zplodin nebo 
na odpadové hospodářství.42 
 
Specifický model se týká zakázek v oblasti potravinářství (stravování, dodávky potravin a jídla, 
pohoštění pro veřejné instituce).43 
 
Změny jsou motivovány snahou, aby zakázky mohly běžet rychleji, s menší byrokracií  
a s větším důrazem na získání správného dodavatele a nejlepší nabídky v souladu se zdravou 
obchodní praxi. Provádění veřejných zakázek podle Nařízení 2015 vstoupilo v platnost  
26. února 2015.44 Existují výjimky, které se týkají obranné a bezpečnostní oblasti (současný 
právní rámec v této oblasti je z roku 2011).45 
 
Ne úplně jednoznačně je vnímána iniciativa “Cloud First” z května 2013, která stanoví, že 
každé nově veřejné IT řešení musí být zprvu zvažováno jako cloudové – než se začnou hledat 
jiné cesty.46 
 

                                                 
40

 UK Open Government National Action Plan 2016-18. Gov.uk. 12. V. 2016. https://www.gov.uk/government/ 
publications/uk-open-government-national-action-plan-2016-18/uk-open-government-national-action-plan-
2016-18 
41

 Procurement Policy Note 03/13: Promoting Tax Compliance and Procurement. 14. II. 2013. 
https://www.gov.uk/government/publications/promoting-tax-compliance-and-procurement-procurement-
policy-information-note 
42

 Sustainable Procurement: The Government Buying Standards (GBS). Gov.uk. 2. II. 2012. 
https://www.gov.uk/government/collections/sustainable-procurement-the-government-buying-standards-gbs 
43

 Procurement Policy Note 10/14: The Plan for Public Procurement of Food and Catering. Gov.uk. 13. XI. 2014. 
https://www.gov.uk/government/publications/procurement-policy-note-1014-the-plan-for-public-
procurement-of-food-and-catering 
44

 The Public Contracts Regulations 2015. Legislation.gov.uk. 2015. 
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/102/contents/made  
Agreement on Government Procurement. World Trade Organisation.  
https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm 
45

 The Defence and Security Public Contracts Regulations 2011. Gov.uk. 2011. https://www.gov.uk/government 
/uploads/system/uploads/attachment_data/file/35925/dsd_govt_awareness_guide.pdf 
46

 Government adopts 'Cloud First' policy for public sector IT. Gov.uk. 5. V. 2013. 
https://www.gov.uk/government/news/government-adopts-cloud-first-policy-for-public-sector-it 



Ochrana & Bezpečnost – 2016, ročník V., č. 4 (zima), 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: Spojené království (2016_D_09) 
 

 
14 

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

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

V lednu 2014 byla zveřejněny varovné proměnné (red lines) týkající se IT kontraktů:47 
 
• žádný kontrakt v oblasti informačních technologií nesmí překročit hodnotu 100 milionů £, 

není-li pro to výjimečný důvod; panuje předpoklad, že menší zakázky budou znamenat 
konkurenci z nejširšího okruhu dodavatelů; 

• společnosti s kontraktem na poskytování služeb nebudou moci poskytnout pro stejnou 
instituci systémovou integraci; 

• nebude existovat žádné automatické prodloužení smluv; vláda nebude prodlužovat 
stávající smlouvy, ledaže by pro to existoval závažný důvod; 

• nové kontrakty na hosting nebudou vypsány na déle než 2 roky. 
 
Princip otevřenosti v oblasti informačních technologií (Open Standards Principles, tedy snaha 
nevázat se na standardy typu Microsoft) je chápán jako nástroj, který pomůže aby byly 
informační systémy otevřenější, levnější a lépe propojené. Při zadávání zakázek vždy 
zaznívají požadavky na interoperabilitu software, dat a formátů dokumentů.48 
 
Při nákupu technologických produktů a služeb pro centrální vládní zakázky, které se týkají 
nakládání s osobními údaji, je třeba zajistit, aby byla zajištěna základní ochrana proti 
převládajícím formám internetových hrozeb.49 
 
Pokud se určitá dodávka nebo služba netýká Nařízení o veřejných zakázkách (nebo 
obdobných předpisů pro oblast vojenství a bezpečnosti), z toho titulu že odhadovaná 
hodnota zakázky klesne pod příslušnou prahovou hodnotu, je třeba pokračovat  
v uplatňování zásady zákazu diskriminace, rovného zacházení, transparentnosti  
a proporcionalita. 
 
Pokud je pravděpodobné, že se o zakázku budou ucházet zahraniční firmy, je třeba zajistit, že 
dodavatelé v jiných členských státech mohou získat přístup k příslušným informacím. To je  
v souladu s cílem získat zboží či službu za co nejnižší cenu. 
 

                                                 
47

 HOLMES, Alex. Red Lines for IT Procurement. Gov.uk. 26. II. 2014.  
https://gds.blog.gov.uk/2014/02/26/red-lines-for-it-procurement/ 
48

 Procurement Policy Note 02/12: Guidance on ICT Contracts that Exceed £100m. Gov.uk. 30. III. 2012. 
https://www.gov.uk/government/publications/procurement-policy-note-02-12-guidance-on-ict-contracts-that-
exceed-100m 
Procurement Policy Note 07/15: Open Standards for Technology. Gov.uk. 27. III. 2015. 
https://www.gov.uk/government/publications/procurement-policy-note-0715-open-standards-for-technology 
49

 Procurement Policy Note 09/14: Cyber Essentials Scheme Certification. Gov.uk. 26. V. 2016. https:// 
www.gov.uk/government/publications/procurement-policy-note-0914-cyber-essentials-scheme-certification 
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V Nařízení z roku 2015 byly představeny některé klíčové reformy:50 
 
• zrušení pre-kvalifikační fáze u veřejných zakázek pod unijními prahovými hodnotami; 

požadavek musí brát ohled na pokyny pro kvalitativní výběr vydané Úřadem vlády pro 
výše uvedené unijní prahové zakázky; 

• požadavek, aby veřejné zakázky, včetně řady podlimitních, byly inzerovány na jednom 
místě (Contract Finder).51 

 
Zájemce o zařazení do seznamu dodavatelů musí oznámit příslušné instituci tyto informace: 
 
 profil činnosti firmy a hospodaření za poslední 2-3 roky; 
 seznam a popis výrobků/služeb/prací, které chce nabízet; 
 seznam dosavadních významných odběratelů; 
 stručný popis získaných zakázek od britského veřejného sektoru (jsou-li nějaké). 
 
Bez ohledu na to, kde se případný čin stal, může být z procesu vyloučena společnost, která 
byla jako právnická osoby odsouzena za úmyslný trestný čin nebo se dopustila hrubého 
porušení pravidel (grave misconduct).52 
 
Vláda podporuje větší zapojení malých a středních firem (SME) do veřejných zakázek.  
Z tohoto důvodu spravuje internetový portál Contract Finder,53 který poskytuje informace  
o veřejných zakázkách v hodnotě zpravidla do 100 000 libe. Uvedený portál nabízí britským 
veřejným institucím možnost zveřejnit veřejné zakázky s nižší hodnotou a firmám možnost 
registrace k bezplatnému přístupu k zakázkám ve vybraném regionu (county). Přístup  
k zakázkám do 100 000 liber na celém území státu stojí 180 liber ročně, přístup ke všem 
zakázkám pak 750 lier ročně. 
 
Důležitým zdrojem o veřejných zakázkách je také Tenders Direct, který zveřejňuje informace  
o aktuálních zakázkách ve Spojeném království a v Evropské unii. Tenders Direct provozuje 
skotská firma Millstream Associates Limited, která je držitelem licence od The Official Journal 
of the European Union (OJVE) ke zveřejňování informací o veřejných zakázkách. Služba 
Tenders Direct je založena na předplatném a zájemce o přímé zasílání oznámení o nových 
veřejných zakázkách se musí nejprve zaregistrovat pro některou z nabízených služeb. Portál 
nabízí zájemcům 30 denní bezplatnou zkušební lhůtu. Roční předplatné Tenders Direct stojí 
50 až 600 liber, v závislosti na rozsahu služby.54 

                                                 
50

 European Union Procurement Directives and the United Kingdom Regulations. Gov.uk. 8. VIII. 2016. 
https://www.gov.uk/guidance/transposing-eu-procurement-directives 
51

 European Union Procurement Directives and the UK Regulations. Gov.uk. 8. VIII. 2016. 
https://www.gov.uk/guidance/transposing-eu-procurement-directives 
52

 United Kingdom Public Contracts Regulations 2015. http://www.hfw.com/downloads/HFW-The-UK-Public-
Contracts-Regulations-2015-have-arrived-February-2015.pdf 
53

 Contracts Finder Archive. Data.gov.uk. http://www.contractsfinder.businesslink.gov.uk/ 
54

 Tenders Direct. http://www.tendersdirect.co.uk/ 
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Ilustrace: Banner týkající se portálu Tenders Direct.55 
 

 
 
Významným aspektem je digitalizace celého procesu, často prostřednictvím aplikace Digital 
Market-place. Řada dodávek služeb a zboří veřejnému sektoru je řešena prostřednictvím 
“rámcových ujednání” (framework agreement), uzavíraných obvykle na 4 roky, podle povahy 
kontraktu.56 Digital Marketplace není zdaleka jedinou, ale patrně nejsnazší formou nabízení 
zboží a služeb veřejným subjektům.57 Existují i jiné kanály, ale ty nejsou zdaleka tolik 
využívány, protože veřejné instituce se obávají obvinní z netransparetnosti. Celý projekt je 
vyzdvihován i proto, že poskytuje více možností malým a sředním firmám. Viz srovnání 
úspěchu malých a středních firem u zakázek mezi lety 2009 a 2015. Předtím bylo vše 
koncentrováno v rukou několika málo aktérů, nyní uspěje daleko širší spektrum lokálních 
dodavatelů.58 
 
Ilustrace: Vizualizace rozšíření úspěchu na straně zadavatelů v kontextu elektronizace.59 
 

 

                                                 
55

 Tenders Direct. http://www.tendersdirect.co.uk/ 
Support Team. Tenders Direct. http://www.tendersdirect.co.uk/Company/SupportTeam.aspx 
56

 Sell Goods or Services to the Public Sector. Gov.uk. 
https://www.gov.uk/tendering-for-public-sector-contracts/overview 
57

 BARNES, Michael. Understanding the Process for Public Procurement Course. Youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=1hPl0Ql-opY 
58

 SMITH, Warren. Digital Marketplace – European Commission. SLideshare.net. 2015. 
http://www.slideshare.net/DigEngHMG/digital-marketplace-european-commission-december-2015 
59

 Interview with Tony Singleton OBE. Future of Tech. 2015.  
http://www.futureoftech.co.uk/public-sector/interview-with-tony-singleton-obe 
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Zájemce o dodávky pro veřejný sektor se musí nejdříve zaregistrovat do seznamu 
potenciálních dodavatelů příslušné veřejné instituce. Registrovaní dodavatelé pak dostávají 
výzvy k předložení nabídky.60 
 
Ilustrace: Schematická vizualizace procesu na straně kupce a zadavatele.61 
 

   
 
V rámci portálu je možné vyhledávání podle místa, zadavatele nebo oblasti.62 
 
Ilustrace: Úvodní strana portálu Digital Market Place.63 
 

 
 
Stěžejní portál (pro Spojené království respektive Anglii) umožňuje vyhledávání podle místa 
(region, obec, poštovní směrovací číslo) a klíčové slovo (maximálně 6 slov). Například při užití 
slova „police“ se objevilo více než 1 000 zakázek, kde je možné je dále omezit podle území či 

                                                 
60

 Digital Marketplace. https://www.digitalmarketplace.service.gov.uk/ 
61

 G-Cloud Buyers' Guide; Digital Marketplace Overview. https://www.gov.uk/guidance/g-cloud-buyers-guide 
PHELAN, Gemma. How To Sell Services on the Digital Marketplace. Digital Marketplace Overview. 11. XI. 2014. 
https://digitalmarketplace.blog.gov.uk/2014/11/11/how-to-sell-services-on-the-digital-marketplace/ 
62

 Audio Visual; Cleaning; Clothing; Communications; Computing; Construction; Environment; Financial 
Services; Food; Furniture; Health Care; Industrial; Laboratory; Legal; Mgmt Consultancy; Marketing; 
Miscellaneous; Office Supplies; Printing; Recruitment; Security; Social/Community; Training; Transport. 
63

 Digital Marketplace. https://www.digitalmarketplace.service.gov.uk/ 

http://www.tendersdirect.co.uk/Search/Category_Browse.aspx?id=801
http://www.tendersdirect.co.uk/Search/Category_Browse.aspx?id=642
http://www.tendersdirect.co.uk/Search/Category_Browse.aspx?id=4
http://www.tendersdirect.co.uk/Search/Category_Browse.aspx?id=5
http://www.tendersdirect.co.uk/Search/Category_Browse.aspx?id=6
http://www.tendersdirect.co.uk/Search/Category_Browse.aspx?id=15
http://www.tendersdirect.co.uk/Search/Category_Browse.aspx?id=20
http://www.tendersdirect.co.uk/Search/Category_Browse.aspx?id=21
http://www.tendersdirect.co.uk/Search/Category_Browse.aspx?id=21
http://www.tendersdirect.co.uk/Search/Category_Browse.aspx?id=26
http://www.tendersdirect.co.uk/Search/Category_Browse.aspx?id=641
http://www.tendersdirect.co.uk/Search/Category_Browse.aspx?id=27
http://www.tendersdirect.co.uk/Search/Category_Browse.aspx?id=28
http://www.tendersdirect.co.uk/Search/Category_Browse.aspx?id=644
http://www.tendersdirect.co.uk/Search/Category_Browse.aspx?id=821
http://www.tendersdirect.co.uk/Search/Category_Browse.aspx?id=30
http://www.tendersdirect.co.uk/Search/Category_Browse.aspx?id=31
http://www.tendersdirect.co.uk/Search/Category_Browse.aspx?id=32
http://www.tendersdirect.co.uk/Search/Category_Browse.aspx?id=33
http://www.tendersdirect.co.uk/Search/Category_Browse.aspx?id=36
http://www.tendersdirect.co.uk/Search/Category_Browse.aspx?id=803
http://www.tendersdirect.co.uk/Search/Category_Browse.aspx?id=643
http://www.tendersdirect.co.uk/Search/Category_Browse.aspx?id=805
http://www.tendersdirect.co.uk/Search/Category_Browse.aspx?id=802
http://www.tendersdirect.co.uk/Search/Category_Browse.aspx?id=37


Ochrana & Bezpečnost – 2016, ročník V., č. 4 (zima), 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: Spojené království (2016_D_09) 
 

 
18 

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

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

času vyhlášení (respektive na již uzavřené a ještě probíhající výzvy). U každé výzvy je 
uvedeno přinejmenším několik dalších položek.64 
 
Ilustrace: Úvodní strana portálu Contracts Finder.65 
 

 
 
Tyto položky jsou: 
 

 Oblast (Industry, například „Doprava“ – „Transport and Related Services“). 

 Územní vymezení (Location of contract). 

 Hodnota (Value of contract, v librách). 

 Datum zveřejnění (Published date). 

 Datum ukončení výzvy (Closing date). 

 Doba průběhu zakázky, od-do (Contract start date – Contract end date). 

 Popis podrobností zakázky (Description). 

 Podrobnosti o zadavateli (About the buyer), včetně adresy, e-mailu, telefonu nebo 
webové stránky. 

 Jiné informace a přílohy (Other information, Attachments). 
 
Existují ale i dílčí portály, ke komoditám, jako je například dřevo (viz například dokument 
UK_06). 
 

                                                 
64

 Contracts Finder. https://www.gov.uk/contracts-finder 
Search. Contracts Finder Service. https://www.contractsfinder.service.gov.uk/Search 
65

 Contracts Finder. https://www.gov.uk/contracts-finder 
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Ilustrace: Další portály jsou koncipovány „regionálně“, pro Skotsko, Wales a Severní Irsko. 
Obecně se jedná o značně jednodušší přístupy, než celostátní řešení.66 
 

 
 

 
                                                 
66

 Public Contracts Scotland. http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/search_mainpage.aspx 
Sell2Walles. https://www.sell2wales.gov.wales/ 
eSourcing North Ireland. https://e-sourcingni.bravosolution.co.uk/web/login.shtml 
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Všeobecné zhodnocení dané země 
 
Země se nachází někde ve středu pomyslného pole. Neidealizuje si situaci, uvědomuje si 
související ztráty, nakolik je jejich potírání a zpřehledňování situace v tak velkém a složitém 
soustátí nesnadné. Viditelná je snaha celý proces dále zprůhledňovat (s důrazem a budování 
informačních systémů pro odhalování střetu zájmů), digitalizovat, zefektivnit, zlevnit, 
respektive šířeji zpřístupnit malým a středním podnikům. 
 

 
Zkontaktované osoby (experti): 
 

 Derreck McLoughlin, NI-CO, http://www.nico.org.uk/; nicohq@nico.org.uk 
 

 

mailto:nicohq@nico.org.uk
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MEDAILONKY DOPLŇUJÍCÍCH ELEKTRONICKÝCH PODKLADŮ 
 
UK_01 
 

 
 
Název dokumentu: UK Public Contracts Regulations 2015 Have Arrived 
 
Autoři, autorská instituce: Holman Fenwick Willan LLP 
 
Rok vydání: 2015 
 
Rozsah: 6 stran v angličtině 
 
Link ke stažení: http://www.hfw.com/downloads/HFW-The-UK-Public-Contracts-Regulations 
-2015-have-arrived-February-2015.pdf 
 
Stručná charakteristika: Telegrafický popis změn v rámci zadávání a soutěžení veřejných 
zakázek ve Spojeném království v roce 2015. 

http://www.hfw.com/downloads/HFW-The-UK-Public-Contracts-Regulations%0b-2015-have-arrived-February-2015.pdf
http://www.hfw.com/downloads/HFW-The-UK-Public-Contracts-Regulations%0b-2015-have-arrived-February-2015.pdf
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UK_02 
 

 
 

 
 
Název dokumentu: Business Anti-Corruption Portal 
 
Autoři, autorská instituce: Business Anti-Corruption Portal 
 
Rok vydání: nezjištěno 
 
Rozsah: 3 html stránky 
 
Link ke stažení: http://www.business-anti-corruption.com/ 
 
Stručná charakteristika: Jedná se o schematickou rukověť, částečně grafickou, částečně ve 
formě odpovědí na často kladené otázky, ve vztahu k veřejným zakázkám. Nevztahuje se 
pouze ke Spojenému království, ale do určité míry platí globálně. 
 

http://www.business-anti-corruption.com/
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UK_03 
 

 
 
Název dokumentu: Evaluation Report on the United Kingdom; Greco Eval I Rep (2001) 8E 
Final 
 
Autoři, autorská instituce: Rada Evropy, výbor GRECO 
 
Rok vydání: 2001 
 
Rozsah: 24 stran v angličtině 
 
Link ke stažení: https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round1/ 
GrecoEval1(2001)8_UnitedKingdom_EN.pdf 
 
Stručná charakteristika: Průřezový dokument, obsahující popis situace řadu doporučení ke 
zkvalitnění rámce boje proti korupci ve Spojeném království. Veřejné zakázky zmiňují jen dvě 
pasáže:  
 

 Pasáž 67: Ačkoli ve Spojeném království neexistuje centrální autorita pro proces zadávání 
veřejných zakázek, velkou roli sehrává Kancelář vládního obchodu (Office of Government 
Commerce), nyní – po roce 2010 – integrální součást úřadu vlády. Kancelář nastavuje 
strategický směry vývoje a poskytuje poradenství různým úřadů pro zadávání veřejných 
zakázek. Působnost Kancelář je rozšířena přes centrální instituce (s výjimkou vojenství), 
ale nepodléhají jí místní úřady. 

 Pasáž 95: Pokud se jedná o zadávání veřejných zakázek, významné je poradenství pro 
instituce, kterým v této oblasti chybí odbornost. Je velmi důležité udržet rovnováhu mezi 
slušností na jedné straně, a modelem „co nejvíce hodnoty za veřejné peníze“ (value for 
money) na straně druhé. Totéž platí pro environmentální dopady zadání. 

 

https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round1/%0bGrecoEval1(2001)8_UnitedKingdom_EN.pdf
https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round1/%0bGrecoEval1(2001)8_UnitedKingdom_EN.pdf
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UK_04 
 

 
 
Název dokumentu: Fourth Evaluation Round: Corruption Prevention in Respect of Members 
of Parliament, Judges and Prosecutors. Evaluation Report United Kingdom 
 
Autoři, autorská instituce: Rada Evropy, výbor GRECO 
 
Rok vydání: 2013 
 
Rozsah: 50 stran v angličtině 
 
Link ke stažení: https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round4/ 
Eval%20IV/GrecoEval4(2012)2_UnitedKingdom_EN.pdf 
 
Stručná charakteristika: Téma veřejných zakázek není přímo zmíněno, Těžiště textu se týká 
možných mechanismů prokazování příjmů zájmových osob (politiků, úředníků, soudců). 

https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round4/%0bEval%20IV/GrecoEval4(2012)2_UnitedKingdom_EN.pdf
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UK_05 
 

 
 
Název dokumentu: Fourth Evaluation Round: Corruption Prevention in Respect of Members 
of Parliament, Judges and Prosecutors. Evaluation Report United Kingdom (Compliance 
Report) 
 
Autoři, autorská instituce: Rada Evropy, výbor GRECO 
 
Rok vydání: 2015 
 
Rozsah: 23 stran v angličtině 
 
Link ke stažení: https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round4/ 
RC4/GrecoRC4(2014)3_UK_EN.pdf 
 
Stručná charakteristika: Téma veřejných zakázek není přímo zmíněno, Těžiště textu se týká 
možných mechanismů prokazování příjmů zájmových osob (politiků, úředníků, soudců). 
Jedná se o zpětnou vazbu Spojeného království na kritiku a doporučení, zejména co se týče 
téma lobbyingu, asistentů politiků a podobně. 

https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round4/%0bRC4/GrecoRC4(2014)3_UK_EN.pdf
https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round4/%0bRC4/GrecoRC4(2014)3_UK_EN.pdf
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UK_06 
 

 
 
Název dokumentu: How to Buy Timber from the Forestry Commission 
 
Autoři, autorská instituce: Forestry Commission 
 
Rok vydání: 2009 
 
Rozsah: 3 strany v angličtině 
 
Link ke stažení: http://www.forestry.gov.uk/auctions 
 
Stručná charakteristika: Těžistěm textu je návod na používání portálu e-Sales, pro prodej 
dřeva. 
 
UK_07 
 

 
 
Název dokumentu: 2016 No. 274; Public Procurement, England and Wales Public 
Procurement, Northern Ireland. The Utilities Contracts Regulations 2016. 
 

http://www.forestry.gov.uk/auctions
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Autoři, autorská instituce: Legislation.gov 
 
Rok vydání: 2016, 11. III. 
 
Rozsah: 96 stran v angličtině 
 
Link ke stažení: http://origin-www.legislation.gov.uk/uksi/2016/274/contents/made;  
https://www.burges-salmon.com/-/media/files/publications/open-access/ 
implementing_further_changes_to_the_uk_public_procurement_regime.pdf 
 
Stručná charakteristika: Jedná se o plné znění vládního nařízení k tématu regulace veřejných 
zakázek v oblasti služeb, zejména elektřiny, vody a vytápění. 
 
UK_08 
 

 
 
Název dokumentu: Response to UK Public Contracts Regulations (2015) Consultation 
 
Autoři, autorská instituce: Iseal Alliance (firmy v oblasti zemědělství a dřevařeství) 
 
Rok vydání: 2014, 16. X. 
 
Rozsah: 3 strany v angličtině 
 
Link ke stažení: http://www.isealalliance.org/sites/default/files/ISEAL%20Response 
%20to%20UK%20Public%20Contracts%20Regulations%20Consultation%20171014.pdf 
 
Stručná charakteristika: Jedná se o komentář představitelů průmyslu k transpozici unijních 
nařízení o veřejných zakázkách ve Spojeném království, zejména co se týče udržitelného 
rozvoje (například nutnost zabránit drancování deštných pralesů). 

http://origin-www.legislation.gov.uk/uksi/2016/274/contents/made
https://www.burges-salmon.com/-/media/files/publications/open-access/%0bimplementing_further_changes_to_the_uk_public_procurement_regime.pdf
https://www.burges-salmon.com/-/media/files/publications/open-access/%0bimplementing_further_changes_to_the_uk_public_procurement_regime.pdf
http://www.isealalliance.org/sites/default/files/ISEAL%20Response%0b%20to%20UK%20Public%20Contracts%20Regulations%20Consultation%20171014.pdf
http://www.isealalliance.org/sites/default/files/ISEAL%20Response%0b%20to%20UK%20Public%20Contracts%20Regulations%20Consultation%20171014.pdf
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DOPLŇUJÍCÍ MONITORING AKTUALIT Z OTEVŘENÝCH ZDROJŮ (ROKY 2015 A 2016) 
 
2015, únor: Britská společnost WNC Factoring požaduje po České republice v arbitráži 
desítky milionů dolarů. Stát žaluje kvůli tomu, že jí údajně prodal podnik zahraničního 
obchodu Škodaexport v horším stavu, než britská firma předpokládala. Arbitráž vyvolala 
koncem září 2014.  Ministerstvo financí v říjnu 2014 vypsalo veřejnou zakázku na právní 
zastupování České republiky v arbitráži. Stát zastupuje interní tým ministerstva ve spolupráci 
s právní kanceláří Weil, Gotshal & Manges. WNC Factoring koupila od státu stoprocentní 
podíl ve Škodaexportu v roce 2008. Firma následně skončila v konkurzu. Škodaexport byl  
v minulosti výhradním vývozcem českého strojírenství a velkých investičních celků. Po roce 
1990 firmu získal soukromý investor. Později se ovšem dostala do problémů a dostala se zpět 
státu, který ji následně prodal WNC.67 
 
2015, duben: Experti Národního kontrolního úřadu České republiky se vyjádřili, že novou 
prioritou jejich kontrolní činnosti je nákup informačních technologií. I za informační 
technologie platíme neuvěřitelné ceny. Podobný problém existoval před třemi lety ve 
Spojeném království, kde vláda na návrh National Audit Office roku 2012 všechny kontrakty 
zastavila a uložila je vyjednat znovu. Kde se nedosáhlo snížení ceny alespoň o 20 procent, 
tam se smlouvy vypověděly.68 
 
2015, září: Evropská komise bude zřejmě trvat na tom, aby členské státy Evropské unie 
skutečně dodržely předběžné podmínky čerpání z evropských strukturálních fondů v období 
do roku 2020. Uvedl to v úterý Evropský účetní dvůr s tím, že pokud některá země své 
závazky do konce příštího roku nesplní, měla by jí unijní exekutiva platby z fondů zastavit. 
Auditoři se zaměřili na státy, u nichž bylo v letech 2007 až 2013, tedy v minulém víceletém 
finančním rámci, zaznamenán u veřejných zakázek vysoký počet chyb. Navštívili tak Českou 
republiku, kde bylo v minulosti kvůli různým nedostatkům čerpání z evropských fondů 
zastaveno, Itálii, Španělsko a Spojené království.69 
 
2015, říjen: Podle bývalého ministra práce Jaromíra Drábka jednal jeho podřízený Vladimír 
Šiška, obviněný v souvislosti se zakázkou na kontrolu sociálních dávek, správně. Firma IBM, 
která měla zakázku získat bez výběrového řízení, prý představovala jediného možného 
dodavatele. Zakázka, která je předmětem obžaloby, se měla týkat kontroly posudků, jež 
vystavovali posudkoví lékaři lidem se zdravotním postižením. Drábek dodal, že projekt 
posílení kontroly výplaty sociálních dávek mohl v horizontu několika let přinést úspory v řádu 
miliard. "Když jsem zjistil, že podobný systém mají ve Velké Británii, tak mi srdce poskočilo 
radostí," řekl s tím, že od úředníků dostal informaci, že ve Spojeném království obdobný 
systém zpracovala rovněž firma IBM. Šiška, který se hájí tím, že pracoval poctivě a správně, 
dostal nepravomocně sedmiletý trest vězení za vydírání jednatelů firmy OK system a zneužití 

                                                 
67

 WNC Factoring chce v arbitráži po ČR desítky milionů dolarů. ČTK. 17. II. 2015. 
68

 Máme tu několik šanonů různých udání. Ekonom. 9. IV. 2015. 
69

 Komise má zastavit platby zemím, které nedrží sliby, doporučili auditoři Evropské unie. Novinky.cz. 
15. IX. 2015. https://www.novinky.cz/ekonomika/380640-komise-ma-zastavit-platby-zemim-ktere-nedrzi-sliby-
doporucili-auditori-eu.html 
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pravomoci při veřejné zakázce. Obviněn je také v kauze údajně zmanipulovaných IT zakázek 
na provoz systému výplaty sociálních dávek.70 
 
2015, listopad: V kontextu České republiky je zmíněna inspirace ve Spojeném království. 
„A druhou novinkou je něco, co se osvědčuje v jednom z evropských premiantů veřejných 
zakázek, Velké Británii: seznam příkladů, jak nejlépe konkrétní typy zakázek zadávat. To 
v ideálním případě usnadní práci jak zadavatelům, tak kontrolorům. Jestli se osvědčí 
v českém prostředí, se teprve ukáže – papírový seznam příkladných postupů v Británii 
doplňuje síť konzultantských center,71 kam se mohou zadavatelé obrátit v případě nejasností. 
„Rozšíříme telefonickou linku a konzultační e-mail,“ říká Vlastimil Fidler z ministerstva pro 
místní rozvoj, které má zákon na starosti. „Síť regionálních kanceláří je zatím mimo naše 
možnosti.“72 
 
2016, duben: Projednávaný nový zákon o veřejných zakázkách v České republice počítá s tím, 
že veřejné instituce si budou najímat právníky na soudní spory bez výběrových řízení. Státní 
instituce, města či kraje si možná budou moci na soudní spory najímat právníky, aniž by na 
ně musely vypisovat tendry. Počítá s tím nový zákon o zadávání veřejných zakázek. Senát 
předpis sice vrátil do Poslanecké sněmovny, požaduje ale jen jedinou změnu, která se týká 
půlročního odkladu účinnosti. Navrhovaná pravidla pro zakázky už poslanci nijak měnit 
nebudou. Podle současného zákona se u nás zatím právní poradenství zadává stejně jako 
všechny ostatní služby. Přitom evropské směrnice ho hodnotí jako specifické odvětví, ve 
kterém není nutné tendry vypisovat vůbec. V řadě států včetně Spojeného království, 
Rakouska nebo Německa je proto výběr právníků z režimu veřejných zakázek úplně vyňat.73 
 
2016, červenec: Manažeři z ministerstva dopravy a jemu podřízených organizací analyzují 
v okolí Příbrami projekt, na němž se používá moderní postup, na který postupně přechází 
všechny evropské země. Je totiž rychlejší, levnější a hospodárnější. Jmenuje se Building 
Information Modelling (BIM) a spočívá ve virtuálním prostorovém modelu stavby od její 
přípravy až po správu. Popudem k dnešní exkurzi byla dubnová debata na ministerstvu 
dopravy, kde experti prezentovali využití IT technologií ve stavebnictví zástupcům státní 
správy. „Potvrdili jsme si tak snahu zavést a podporovat informační modelování u projektů 
dopravní infrastruktury, které přináší výhody ve všech fázích životního cyklu. Od přípravy 
přes výstavbu a provoz až po případnou likvidaci“ říká vedení Státního fondu dopravní 
infrastruktury, Ředitelství silnic a dálnic a Správy železniční dopravní cesty. Pro názornost si 
lze BIM představit jako počítačovou hru, jíž se současně účastní řada hráčů – projektanti, 
investoři, architekti, inženýři, dodavatelé, správci staveb a úřady. Jejich společným cílem je 
„vyhrát“ co nejlepší a nejhospodárnější stavbu, takže spolu sdílejí veškeré informace 
v jednotném formátu a v reálném čase. Na jednom místě se třeba do modelu bytového 
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 Exministr Drábek se u soudu zastal Šišky, IBM prý byla jediná možná volba pro zakázku. iHned. 21. X. 2015. 
http://domaci.ihned.cz/c1-64768180-exministr-drabek-se-u-soudu-zastal-sisky-ibm-pry-byla-jedina-mozna-
volba-pro-zakazku 
71

 Directives, Regulations, Policies and Guidance Relating to the Procurement of Supplies, Services and Works 
for the Public Sector. Public Procurement Policy. Gov.uk. https://www.gov.uk/guidance/public-sector-
procurement-policy 
72

 Lepším zákonem za lepší tendry. Respekt. 30. XI. 2015. 
73

 Konec tendrů na právní služby. Ekonom. 21. IV. 2016. 
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domu zapíše každý detail, od použitých materiálů a jejich cen, typu konstrukce až po termíny 
pro dodavatele. Kdokoli z hráčů se ihned může ozvat, když se mu něco nezdá nebo tuší 
problém. Model spočítá, jaké jsou tepelné ztráty, a namodeluje nejvhodnější energetické 
úspory. Může jít i dál, v Anglii už se do budov zavádějí podlahové krytiny se speciálním 
povrchem, které umí vyrábět elektřinu z energie kroků, jež na ně dopadají. Tu pak 
transformují ve světlo na chodbách nebo pohánějí wi-fi router. Cílem je, aby se stavění v BIM 
co nejvíc rozšířilo – v mnoha západních státech už je ve veřejných zakázkách povinné, třeba 
Spojené království tuto povinnost zavedlo právě roku 2016. Výhodou je rovněž maximální 
průhlednost. Model se všemi daty je veřejně přístupný a každý tam může dohlížet na to, jak 
dobře se hospodaří.74 
 
Ilustrace: Příklady řešení typu Building Information Modelling.75 
  

  
 
2016, srpen: Britský antikorupční úřad SFO začal vyšetřovat podezření z korupce v souvislosti 
s prodejem letadel firmy Airbus. Podezření se týká prověřování činnosti zahraničních 
zprostředkovatelů firmy, kvůli němuž již na jaře 2016 Británie zmrazila žádosti Airbusu 
o exportní úvěry. Již v dubnu 2016 sama firma Airbus informovala Britský úřad pro 
financování exportu (United Kingdom Export Finance, UKEF)76, že v žádostech o exportní 
podporu odhalila nesrovnalosti týkající se využívání zahraničních zprostředkovatelů 
u některých kontraktů na letouny Airbus. V reakci nato UKEF žádosti o exportní podporu 
zmrazil. Žádosti o exportní podporu pozastavila i Francie a Německo, s nimiž Británie 
exportní podporu Airbusu obvykle společně poskytuje. V těchto třech zemích se vyrábí 
většina součástek pro letadla firmy Airbus.77 
 

                                                 
74

 3D modely silnic spustí revoluci. Lidové noviny. 27. VII. 2016. 
75

 BIM: Building Information Modeling neboli Informační Model Budovy. Wachal.cz. 31. I. 2016.  
http://www.wachal.cz/bim-building-information-modeling-neboli-informacni-model-budovy.html 
Building Information Modeling System For Building Design and Documentation. National Broadcasting.  
22. XII. 2014. http://national-cba.com/building-information-modeling-system-for-building-design-and-
documentation/ 
76

 United Kingdom Export Finance. https://www.gov.uk/government/organisations/uk-export-finance 
77

 Úplatky a korupce? Prodej letadel Airbus se šetří. Týden. 7. VIII. 2016. 
http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/uplatky-a-korupce-prodej-letadel-airbus-se-setri_393432.html 



Ochrana & Bezpečnost – 2016, ročník V., č. 4 (zima), 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: Spojené království (2016_D_09) 
 

 
31 

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

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

2016, srpen: Ministerstvo obrany České republiky obdrželo nabídky na dodávku radarů 
MADR pro protivzdušnou obranu Armády České republiky. Radary jsou v provozu pořád  
a hlídají vzdušný prostor. U zhruba 40 let starých sovětských radarů, které fungují  
s poruchami dodnes, je to malý zázrak. Protože rezort zjistil, že podle zákona o veřejných 
zakázkách se nic nakoupit nedá, oslovil přímo vlády čtyř států – Francie, Izraele, Švédska 
a Spojeného království.78 
 
2016, srpen: Výrobce letadel Airbus se dostal do dalších potíží. Jeho prostředníky pro prodej 
na některých zahraničních trzích začal prošetřovat Britský protikorupční úřad (Serious Fraud 
Office, SFO).79 „Skupině Airbus bylo oznámeno, že SFO zahajuje vyšetřování podvodu, 
úplatkářství a korupce v oblasti civilního letectví ve spojitosti s nesrovnalostmi týkajícími se 
třetích stran,“ stojí v prohlášení firmy, která dodala, že s vyšetřovateli spolupracuje. V tomto 
stadiu má kauza větší vliv na reputaci Airbusu než jeho obchod. Ještě před ohlášením 
vyšetřování generální ředitel firmy Tom Enders řekl, že doufá, že budou exportní úvěry, tedy 
půjčky, které firmám poskytují státní banky k pokrytí rizik spojených s podnikáním v zahraničí, 
obnoveny do konce tohoto roku. Firma na konci července také potvrdila plán na letošní rok, 
kdy chce dodat nejméně 650 komerčních letounů. Vyšetřování SFO trvají v průměru čtyři až 
šest let. Nejistota získání dalších exportních úvěrů Airbus v konkurenčním boji s americkým 
Boeingem znevýhodní. Exportní úvěry nicméně nemají takovou váhu. Roku 2015 je firma 
použila u 6 % plánovaných dodávek, zatímco v letech 2009 a 2010 to byla třetina. Airbus je 
jednou z mnoha firem, které se kvůli využívání prostředníků dostaly do problémů. 
Vybudování pobočky může zabrat roky, proto firmy raději prodávají přes osvědčené místní 
prostředníky. Ti jsou tak často jedinou cestou, jak uzavírat obchody na zahraničních trzích. 
Zároveň jsou však považováni za jeden z nejrizikovějších faktorů zahraničního obchodu. 
Vyšetřování kvůli korupci týkající se prostředníků čelí od roku 2012 i výrobce automobilů 
Rolls-Royce, který dodává také letecké motory pro Airbus i Boeing. Britský protikorupční 
úřad prošetřuje jejich podezřelé aktivity v Brazílii, Indonésii, Čínské lidové republice 
a Nigérii.80 
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