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Recenze rukopisu 
 
Název:   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: Polsko 

 
ano      ne 

Příspěvek je: původní vědecký článek    � � 

 přehledový článek     (X) � 

 odborné sdělení z výzkumu   (X) � 

 informace      � � 

ano      ne 

Téma je vhodné k publikaci      X � 

 

Hodnocení příspěvku: výborná dobrá průměrná nízká úroveň 

Originálnost (původnost): � X �  � 

Vědecká úroveň:  � � X  � 

Odborná úroveň:  � X �  � 

Výsledky:   � X �  � 

 

Text příspěvku:   Jasný a srozumitelný       X 

   Nesrozumitelný      � 

   Obsahující chyby      � 

 

Souhrn:   Dostatečně výstižný a informativní  X 

   Nedostatečně informativní   � 

   Chybí      � 

 

Rovnice, obrázky a tabulky:  přehledné a srozumitelné            X 

   je třeba zlepšit jejich prezentaci     � 

   text je bez tohoto vybavení   � 

   nepřiloženy     � 
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Jazyková úroveň:  vyhovující     X 

   vyžaduje menší korekce   � 

   nevyhovující     � 

 

Doporučení pro publikaci: zveřejnit v předložené podobě  X 

   zveřejnit po menších úpravách  � 

   příspěvek vyžaduje rozsáhlejší korekci � 

   příspěvek není vhodný k zveřejnění  � 

 

Další připomínky, slovní komentář (alespoň 900 znaků): 

 
Příspěvek je pokračováním série příspěvků, které v obdobné formě popisují potenciál pro 
nekalosoutěžní jednání ve vztahu k veřejným zakázkám. Podkladů k situaci v Polsku je na 
jednu stranu poměrně dostatek, na druhou stranu se zde situace často turbulentně mění. 
Specifikem tohoto případu je i jeho těsná interakce se situací v České republice, kterou 
příspěvek rovněž plasticky popisuje. Obě země si navzájem mohou být příkladem, jak co se 
týče nejlepší, tak méně dobré praxe. Zejména to platí co se týče role nejnižší ceny jako 
stěžejního kazatele nebo snahy neumožnit za žádnou cenu navýšení původně dojednané 
ceny. Samostatná pozornost je věnována tématu možné korupce ve veřejných zakázkách 
s důrazem na dřevozpracující průmysl. 
 
Zájemce se může o dalších podrobnostech dočíst za využití zdrojových dokumentů, na které 
text odkazuje v samostatné příloze. 
 
Na základě těchto poznatků doporučuji pokračovat ve zveřejňování příspěvků tohoto seriálu 
ve čtvrtletníku Ochrana a Bezpečnost. 
 

 

Titul, jméno a příjmení recenzenta:  prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc. 

Kontakt na recenzenta:    sestakb@polac.cz 

 

Datum:    10. březen 2016 Podpis recenzenta:   

 


