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a postupů řešení při odhalování, prověřování a vyšetřování veřejných zakázek: Slovensko1 
 
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 – 2017, ročník VI., 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: Slovensko (2017_B_11) 
 

 
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: Slovensko 
 
Předpokládaná míra korupce v dané zemi obecně a ve vztahu k veřejným zakázkám 
 
Zhruba polovina firem v relevantních průzkumech avizovala, že určitá forma manipulace je 
v jejich sektoru možná, přinejmenším formou „dárečků“ pro představitele veřejné správy.2 
Řada firem je přesvědčena, že nedostala zakázku, protože její konkurenti dokázali zadavatele 
zkorumpovat.3 Časté jsou údajně jevy jako vpisování zakázek „na míru“, nadhodnocené 
zakázky, střet zájmů a nejednoznačně stanovená výběrová kritéria.4 
 
Pro rok 2015 se uvádělo, že korupce, nikoli nutně zmanipulované veřejné zakázky, 
představují pro Slovensko ztráty okolo 17 % hrubého domácího produktu ročně, což je 
údajně zhruba o procento více, než v České republice.5 
 
Struktura organizací zabývající se bojem proti korupci a zprůhledňováním veřejných 
zakázek 
 
Významným aktérem je Úřad pro veřejné zakázky.6 Podle názoru některých, včetně 
zpravodajské komunity Slovenska, není tento Úřad dostatečně odolný proti určitým snahám 
o manipulaci zakázek.7 
 
Další platformou je Nejvyšší kontrolní úřad, do jehož působnosti spadá i kontrola širokého 
spektra veřejných zakázek. 
 
Na Slovensku působí pobočka nadnárodní organizace Transparency International. Mezi její 
výstupy patří projekt Open Public Procurement (ve spolupráci s deníkem SME), kde je údajně 
možné podle určitých proměnných vyhledávat do minulosti až do roku 2009. Většina 
podkladů ale končí rokem 2012 a některé navazující odkazy jsou neaktivní.8 

                                                           
2
 Enterprise Surveys. World Bank Group. http://www.enterprisesurveys.org/ 

Navigating Today’s Complex Business Risks Europe, Middle East, India and Africa Fraud Survey 2013. Erstn and 
Young. 2014. http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Navigating_todays_complex_business_risks/$FILE 
/Navigating_todays_complex_business_risks.pdf 
3
 Businesses’ attitudes towards corruption in the European Union. European Commission. 2015. 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/search/corruption/surv
eyKy/2084 
4
 2014 Investment Climate Statement – Slovakia. United States Department of State.  

http://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2014/228396.htm 
5
 HODKOVÁ, Zuzana. Dopady korupce na českou ekonomiku. ČT 2. 6. IV. 2016. 

6
 Úrad verejného obstarávania. http://www.uvo.gov.sk/index.html 

7
 Slovakia to the European Union Anti-Corruption Report. European Comission. 3. II. 2014. 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-
trafficking/corruption/anti-corruption-report/docs/2014_acr_slovakia_chapter_en.pdf 
Global Competitevness Report 2015-2016. World Economic Forum. http://www.weforum.org/reports/global-
competitiveness-report-2015-2016 
Investment Climate Statements 2015. United States Department of State. 
http://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/ 
8
 Transparency International Slovensko. http://www.transparency.sk/ 
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Právní rámec v oblasti veřejných zakázek, milníky ve sledované oblasti 
 
Základní právní normou upravující režim veřejných zakázek na Slovensku je zákon č. 25/2006 
Z. z. o verajnom obstarávaní. Tento zákon prošel několika novelami. K nejvýznamnějším 
změnám došlo od 1. července 2013, kdy byly zrušeny finanční limity pro nadlimitní zakázky. 
Jejich výšku již určuje Úřad pro veřejné obstarávání (ÚVO), přičemž vychází z komunitárního 
práva. Cílem této úpravy byla rychlejší aktualizace finančních limitů v případě, když se 
změní nařízení Evropské komise.9 
 
Novela také od 1. července 2013 zrušila podprahové zakázky a zakázky s nízkou hodnotou. 
Fakticky sloučila podprahové zakázky s podlimitními. Zakázky s předpokládanou hodnotou 
zakázky pod limitem již zákon nezmiňuje. 
 
Novinkou od 1. července 2013 je také rozlišování finančních limitů při zadávání podlimitních 
zakázek v případě zadávání prostřednictvím elektronického tržiště. Elektronický kontraktační 
systém je systém elektronického tržiště, kde se realizují zakázky podle § 92-99 zákona. 
 
Novelou v roce 2011 byly v zákoně o veřejných zakázkách změněny finanční limity při 
zakázkách zakázek s nízkou hodnotou u zakázek na dodání zboží a služeb z hodnoty nižší než 
30 000 eur na hodnotu nižší než 10 000 eur a při zakázkách na stavební práce z hodnoty nižší 
než 120 000 eur na hodnotu nižší než 20 000 eur.10 
 
Podporované je zadávání nadlimitních a podlimitních zákazek bez využití elektronického 
mechanismu (viz níže). 
 
Hodnotící kritéria veřejných zakázek 
 
Podobně jako v Polsku je v rámci Slovenska významné politikum, týkající se role ceny při 
hodnocení veřejných zakázek. 
 
Každý, kdo vyrábí, staví, každý, kdo připravuje a realizuje investice, je obvykle obeznámen 
s tím, že o výsledku kvality, trvanlivosti, efektivnosti, hospodárnosti, ale i o estetických 
parametrech výrobku nebo díla, rozhoduje kvalita projektu, respektive kvalita přípravy 
investiční akce. Zpravidla se pomocí dobře připraveného a promyšleného projektu může 
ušetřit ve veřejných zakázkách více, než během realizace. Zejména je to zřetelné, pokud 
bereme v úvahu celý životní cyklus investice, nikoli "nejnižší cenou", tedy nominální 
hodnotou investice. Zadávání veřejných zakázek na Slovensku se přitom pomocí 
elektronického tržiště někdy pokouší kvantifikovat cenu duševní práce projektanta, ačkoli to 
právní předpisy nepřikazují. „Proč je tomu tak? Proč se dokonce i v případě zakázek 

projektové dokumentace zahrávají zadavatelé projektových prací s kritériem nejnižší ceny, 

                                                                                                                                                                                     
Slovak Tenders Since 2009. Tenders.sme.sk. http://tender.sme.sk/en/reports?cut=contract_date:2016,06 
9
 Verejné obstarávanie. Bizinspoint.sk. http://www.biznispoint.sk/verejné-obstarávanie  

10
 TÁBORSKÁ, Zita. Riešenie pálčivých problémov verejného obstarávania v Slovenskej republike. 2. X. 2014. 

http://www.otidea.cz/wp-content/uploads/2014/10/08_Ing.%20Zita%20Taborska%20-
%20Reseni%20palcivych%20problemu%20verejnych%20zakazek%20na%20Slovensku.pdf 
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proč se jim honí hlavou elektronické tržiště, namísto seriózního posuzování kvality projektů 

přes soutěž návrhů? Jak chceme vysoutěžit  chytré řešení, přes slabý, ale nejlevnější 

projekt?“
11 

 

„Na to, aby někdo vybral vítěze podle nejnižší ceny, žádnou velkou kvalifikaci nepotřebuje...  

To bezpochyby. Veřejný investor by měl ale vědět, jaká je reálná cena staveb. Vždyť pokud 

nejdeme do variantních řešení a nějakých technických a kvalitativních úspor, tak ceny všech 

stavebních firem jsou zhruba stejné. Máme podobné mzdové náklady, nakupujeme téměř 

stejné materiály, platíme stejné energie. Pak se ale přece nemůžeme lišit o desítky procent.  

A už vůbec se nemůžeme lišit o desítky procent od ceny projektanta ...  Existuje vůbec nějaký 

způsob, jak tuto situaci vyřešit? Navrhoval bych, aby prováděcí předpisy v zákoně o zadávání 

veřejných zakázek obsahovaly jakýsi jednoduchý algoritmus pro výpočet mimořádně nízké 

ceny, který by takovou nabídku automaticky vyloučil. Třeba na Slovensku ho mají. Kdo se 

odchýlí, jde z kola ven. Neříkám, že to musíme mít stejně, ale je to řešení. Jednou podmínkou 

by mohla být maximální odchylka od průměru všech nabídek. A pak nejvyšší možný rozdíl od 

inzerátové ceny investora.“12 
 
Statistika korupce ve vztahu k tématu veřejných zakázek13 
 
Mezi silně medializované případy patří podezřelý nákup scanneru pro nemocnici Piešťany, 
kde vyšetřování vedlo k rezignaci mluvčího Parlamentu a dalších osob, které ze zakázky 
zřejmě profitovaly přes nastrčenou firmu (Pavol Paška, Renáta Zmajkovičová, Zuzana 
Zvolenská).14 
 

Obecně je často zmiňováno i téma veřejných zakázek v lesnictví. Myšlenka zopřehlednění 
obchodování se dřevem byla realizována Lesy Slovenskej republiky na přelomu let 2010  
a 2011, a to ve výslovné souvislosti s bojem proti netransparentnosti podnikání „Zavedenie 

elektronických aukcií dreva (EAD), je krokom štátneho podniku k zvýšeniu transparentnosti 

predaja drevnej hmoty a jej širšej dostupnosti pre účastníkov trhu. Je snahou vyvrátiť 

medializované, nepravdivé tvrdenia o „šafárení s drevnou hmotou“ v štátnom podniku Lesy 

Slovenskej republiky, š. p. Banská Bystrica a je zároveň potvrdením našej snahy o korektnú 

správu lesov v majetku štátu. Systém elektronických aukcií dreva je dostupný pre každého 

návštevníka stránky EAD. Prezerať ponuku publikovaných aukcií je možné aj bez registrácie. 

Až splnením všetkých podmienok v zmysle Aukčného poriadku a po uhradení trvalej 

zábezpeky, získa registrovaný užívateľ aktívny prístup pre licitovanie v publikovaných 

                                                           
11

 JURÍK, Vladimír. Aj verejné obstarávanie môže spôsobiť škody národohospodárskeho rozsahu. Smart Cities. 
http://www.scmagazine.cz/casopis/02-15/aj-verejne-obstaravanie-moze-sposobit-skody-
narodohospodarskeho-rozsahu?locale=cs 
12

 Ve stavebnictví je teď ohrožena každá firma. na velikosti nesejde. Hospodářské noviny, 22. VIII. 2013: 
13

 MIČOVSKÝ, Ján. Zmanipulované verejné obstarávanie, tunelovanie Štátnych lesov a miliónové škody. Ján 
Mičovský. http://www.janmicovsky.sk/?p=747 
14

 Slovak Public Procurement. Business Anti-Corruption Portal. 
http://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/europe-central-asia/slovakia/public-
procurement.aspx 
Nations in Transit. Freedom House. 2015. https://freedomhouse.org/report/nations-transit/nations-transit-
2015#.Vm7CdkrhDIU 
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aukciách. Registrácia je možná priamo na stránke e-wood.sk prostredníctvom registračného 

formulára. Na aktiváciu Vášho prístupu budete vyzvaní prostredníctvom e-mailu od 

administrátora. Zadaním vlastného hesla sa stávate registrovaným užívateľom. Pre získanie 

oprávnenia pre licitáciu je potrebné: doručiť potvrdený súhlas s Aukčným poriadkom (alebo 

potvrdiť zmeny), výpis z obchodného registra, nemať pohľadávky po lehote splatnosti 

z obchodných vzťahov. a uhradiť trvalú aukčnú zábezpeku. Všetko v lehote najneskôr  

1 pracovný deň pred konaním konkrétnej EAD. Ak ste sa rozhodli pre aktívne užívateľské 

oprávnenia, pozorne si prečítajte Aukčný poriadok. Jeho podpisom (Súhlas) sa všetky 

ustanovenia stávajú pre Vás záväzné. Dobre si preštudujte všetky prílohy v ponuke menu 

Podmienky. Oboznámte sa s Manuálom k aplikácii EAD, vytlačte si kópiu, do ktorej 

nahliadnete aj počas licitácie. Do ktorejkoľvek z publikovaných aukcií môžete vstúpiť (len po 

splnení všetkých podmienok) bez toho, aby ste zadali ponuku. Môžete sledovať priebeh 

aktívnej aukcie a oboznámiť sa s prostredím pre licitáciu. Potom sa vrátiť späť na zoznam 

aukcií a obdobne sledovať inú aukciu. Pozor, nesmiete zadať ponuku. V opačnom prípade sa 

stávate účastníkom so všetkými právami a povinnosťami.“
15

 

 

Ilustrace: Portál Lesů Slovenskej republiky, Elektronické aukcie dreva.16 
 

 
 
Systém vyhlašováni respektive zadávaní veřejných zakázek 
 
Veřejné zakázky jsou zveřejňovány ve Věstníku veřejného obstarávání, který vydává Úřad pro 
veřejné obstarávání v Bratislavě. Zveřejněné, ale i připravované zakázky lze najít na portálu 
Úřadu (http.//www.uvo.gov.sk; „Central Registry of Contracts“) a v Evropském věstníku.17 
 
Úřad pro veřejné zakázky roku 2007 spustil informační systém elektronických veřejných 
zakázek (elektronického verejného obstarávania, IS EVO) s cílem usnadnit proces veřejných 
zakázek prostřednictvím využití elektronické komunikace. K implementaci elektronického 

                                                           
15

 Ako kupovať drevo v systéme EAD? Lesy Slovenskej republiky. https://www.e-wood.sk/sk,podmienky 
16

 Elektronické aukcie dreva. Lesy Slovenskej republiky. http://www.lesy.sk/showdoc.do?docid=4331 
17 Slovensko: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu. Business Info. 
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/slovensko-zakladni-podminky-pro-uplatneni-ceskeho-17588.html 
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zadávání veřejných zakázek přistoupila Slovenská republika v souladu s iniciativami Evropská 
unie týkajícími se informatizace společnosti a elektronizace veřejné správy. IS EVO umožňuje 
elektronické zadávání zákázek  v rámci: 
 

• veřejné soutěže; 
• užší soutěže; 
• jednacího řízení se zveřejněním; 
• dynamického nákupního systému; 
• systému kvalifikace. 
 
Modul pro samostatné eAukcie umožňuje využití IS EVO i při zadávání zakázek v listinné 
podobě. Informační systém EVO podporuje nastavení eAukcie s kritériem pro zadání zakázky 
"nejnižší cena" a také "hospodářsky nejvýhodnější nabídka". Oba tyto aspekty nemusí být 
synonymum, což je předmětem trvalého napětí v rámci společenské, ekonomické a politické 
rozpravy v rámci Slovenska. 
 
Pro zobrazení stručného přehledu funkcionalit a modulů informačního systému EVO postačí 
kliknout na úvodní stránku, Vyhledávání v profilech je veřejně přístupné, bez nutnosti 
přihlášení se do privátní zóny. Vyhledávání v profilech a napříč profily lze podle jednotlivých 
veřejných zakázek (www. uvo.gov.sk). 
 
Ilustrace: Úvodní strana vyhledávače veřejných zakázek v rámci Úřadu pro veřejné zakázky 
Slovenské republiky.18 
 

 

                                                           
18

 Vyhľadávanie zákaziek. Úrad pre verejné obstarávanie. 
https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vyhladavanie-v-profiloch-voo/vyhladavanie-zakaziek-4dd.html 
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V rámci Slovenska existují dva portály, označované jako e-Trhovisko: 
 
Elektronický kontraktační systém (EKS) představuje informační systém veřejné správy 
a nástroj pro plně automatizované zadávání zakázek, respektive centrální obchodní místo 
povinné pro veřejné zakázky a dobrovolné pro kohokoliv, kdo se bezplatně zaregistruje. 
Portál se skládá se ze subsystémů: ◦elektronické tržiště (ET); ◦dynamický nákupní systém; 
elektronická podpora procesů poskytování informací, komunikace, vysvětlování 
elektronického doručování. Zadávání zakázky na elektronickém tržišti je možné buďto 
výběrem katalogové nabídky (elektronický katalog) nebo definováním zadání elektronicky.19 
 
Portál e-zakazky.sk (vlastní i doménu etrhovisko.sk) je komerční projekt, který sám sebe 
označuje za „nástroj na efektivní elektronickou komunikaci a elektronické aukce v oblasti 
veřejných zakázek“. Objem zakázek, které zde jsou k nalezení, však není příliš velký – řádově 
stovky, a k plné funkci je třeba zaplatit sumu 190 eur ročně. Systém údajně monitoruje 
události, které v systému nastanou, jednak na straně uchazečů, jednak na straně zadavatele. 
Ke každé elektronické aukci jsou generovány reporty, statistiky a grafy. Možný je i export 
nabídek v strukturované podobě na zpracování (MS Excel).20 
 
Ilustrace: Portály Elektronický kontraktační systém a e-zakazky.sk. 
 

      
 
Hodnocení „zvnějšku“ však oba portály nezřídka kritizují a označují je za bezmála podvod či 
„tunel“.21 „Za dodanie systému elektronického trhoviska konzorcium vyúčtovalo štátu vyše 

4,2 milióna eur. A to ešte stále nie je všetko. Za poskytovanie služieb si konzorcium každý 

                                                           
19

 Elektronické trhovisko; Elektronický kontraktačný systém. https://www.eks.sk/; e-Zakazky.sk. 
https://www.ezakazky.sk/ 
20

 e-Zakazky.sk. https://www.ezakazky.sk/ 
21

 Kubička, L’ubomír. Chcete ušetriť? Nepoužívajte elektronické trhovisko!. Lubomír Kubička. 21. XI. 2014. 
http://lubomirkubicka.blog.sme.sk/c/369609/chcete-usetrit-nepouzivajte-elektronicke-trhovisko.html 
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mesiac vyúčtuje paušálny poplatok takmer 200-tisíc eur! A ešte stále nie sme na konečnej 

sume, ktorú bude štát stáť prevádzka elektronického trhoviska.“
22

 

 
Ilustrace: Schéma, týkající se elektronické formy hodnocení veřejné zakázky.23 
 

 
 
Jedním z významných nástrojů pro stlačení ceny je elektronická dražba. Zadavatel o úmyslu 
použít v soutěži elektronickou dražbu informuje jak ve sdělení, tak v zadávací dokumentaci. 
Proces veřejných zakázek „papírový“ a „elektronický“ je identický až do okamžiku otevírání 
obálek s nabídkami uchazečů. Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné a komise neurčuje 
nejvýhodnější nabídku, jen kdo splnil nebo nesplnil podmínky soutěže. Všichni uchazeči, kteří 
splnili podmínky veřejného zadavatele jsou vyzváni k účasti v elektronické aukci, ve které 
dostanou možnost vylepšit nabídky předložené v zalepené obálce, tedy snížit cenu, nebo 
vylepšit jiné prvky nabídek, které se v aukci mohou vyhodnocovat. Každý uchazeč začíná 
s hodnotami, které nabídl v obálce, a je nepřetržitě konfrontován s nabídkami ostatních 
uchazečů. Jak elektronická aukce skončí, záleží na vůli jednotlivých uchazečů zlepšovat své 
nabídky a soutěžit. S trochou nadsázky lze říci, že aukce skončí tehdy, když druhého a dalších 
v pořadí přestane bavit předkládat nové nabídky, nebo když vyprší čas určený k předkládání 
nových nabídek.24 
 

                                                           
22

 Štátne elektronické trhovisko má trhliny: Anonymita a premrštené ceny. Plus 7 dní. 3. XII. 2014. 
http://www.pluska.sk/plus-7-dni/domov/statne-elektronicke-trhovisko-ma-trhliny-anonymita-premrstene-
ceny.html 
23

 GREJTÁK, L’ubomír. Elektronické verejné obstarávanie nie sú len elektronické aukcie. Infoware. 12. VII. 2011. 
http://old.itnews.sk/tituly/infoware/2011-07-12/c140808-elektronicke-verejne-obstaravanie-nie-su-len-
elektronicke-aukcie 
24

 GREJTÁK, L’ubomír. Elektronické verejné obstarávanie nie sú len elektronické aukcie. Infoware. 12. VII. 2011. 
http://old.itnews.sk/tituly/infoware/2011-07-12/c140808-elektronicke-verejne-obstaravanie-nie-su-len-
elektronicke-aukcie 
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Ilustrace: Schematický pohled na proces elektronické aukce v rámci Slovenska.25 
 

 
 
Všeobecné zhodnocení dané země 
 
Situaci je ve vztahu ke stavu v České republice obtížné hodnotit, Některé ukazatele vzbuzují 
větší, jiné menší optimismus. Na Slovensku přitom zřejmě existují určité typy situací, které na 
první pohled vůbec nepodléhají pravidlům veřejných zakázek. Ale pozor, můžete se mýlit. 
Existuje totiž "šedá zóna", ve které nad rámec zákonů Slovenska platí unijní pravidla – stejně 
jako existují situace, které nejsou detailně regulovány národními právními předpisy. Tato 
obecná pravidla, která platí např. na zakázky nižší hodnoty nebo na koncese, vyplývají 
z rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie a z různých veřejně dostupných dokumentů 
Evropské komise. V médiích se často diskutuje o tom, zda se veřejné zakázky mohou 
"prodražovat" pozdějšími dodatky ke smlouvě s vítězným dodavatelem. Pravda je taková, že 
pravidla neumožňují dodatečně významným způsobem měnit podmínky smlouvy oproti 
původním specifikacím. Protože mnoho veřejných zakázek se uzavírá na poměrně dlouhé 
období, je jasné, že by měla existovat možnost flexibilně reagovat na nový vývoj a potřeby 
zadavatele. Na tento typ dodatečných úprav se však musí pamatovat od počátku. Měly by 
být co nejjasnější definovány již při zakázce  
 

 
Zkontaktované osoby (experti): 
 

• JUDr. Vladimír Kotulič, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. 
vladimir.kotulic@minv.sk 

 

 

                                                           
25

 MACKO, M.: Elektronické aukcie a verejné obstarávanie v roku 2011. Vysoká škola mezinárodních a veřejných 
vztahů Praha.  10. X. 2011. http://www.vip-vs.sk/clanky-prispevky-blogy/110-macko-m-elektronicke-aukcie-a-
verejne-obstaravanie-v-roku-2011 
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MEDAILONKY DOPLŇUJÍCÍCH ELEKTRONICKÝCH PODKLADŮ 
 
SK_01 
 

 
 
Název dokumentu: Fourth Evaluation Round: Corruption Prevention in Respect of Members 
of Parliament, Judges and Prosecutors. Evaluation Report Slovak Republic 
 
Autoři, autorská instituce: Rada Evropy, výbor GRECO 
 
Rok vydání: 2014 
 
Rozsah: 50 stran v angličtině 
 
Link ke stažení: https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round4/Eval% 
20IV/GrecoEval4(2013)2_Slovakia_EN.pdf 
 
Stručná charakteristika: Veřejné zakázky jsou v kontextu protikorupčního úsilí Slovenska 
zmíněny průběžně. Například aféra Gorila (pasáž 13), nová legislativa o veřejných zakázkách 
z března 2013 (pasáž 15) a nová ustanovení trestního zákoníku – paragrafy 329 a 333, 
korupce s přitěžujícími okolnostmi (pasáž 38). 
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SK_02 
 

 
 
Název dokumentu: Fourth Evaluation Round: Corruption Prevention in Respect of Members 
of Parliament, Judges and Prosecutors. Compliance Report Slovak Republic 
 
Autoři, autorská instituce: Rada Evropy, výbor GRECO 
 
Rok vydání: 2015 
 
Rozsah: 13 stran v angličtině 
 
Link ke stažení: https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round4/RC4/ 
GrecoRC4(2015)7_SlovakRepublic_EN.pdf 
 
Stručná charakteristika: Zpětná vazba ke kritice a doporučením Rady Evropy, téma 
veřejných zakázek není vůbec zmíněno (ale ani aféra Gorila není zmíněna či rozporována). 
 
SK_03 
 

 
 
Název dokumentu: Riešenie pálčivých problémov verejného obstarávania v Slovenskej 
republike 
 
Autoři, autorská instituce: Zita Táborská; Úrad pre verejné obstarávanie 
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Rok vydání: 2014 
 
Rozsah: 9 slajdů ve slovenštině 
 
Link ke stažení: http://www.otidea.cz/wp-content/uploads/2014/10/08_Ing.%20Zita 
%20Taborska%20-20Reseni%20palcivych%20problemu%20verejnych%20zakazek%20na 
%20Slovensku.pdf 
 
Stručná charakteristika: V bodech je zde zmínka o právním rámci, jeho změnách a prioritách 
ve vztahu k veřejným zakázkám na Slovensku. Naznačeny jsou možné kroky ke zlepšení 
situace (elektronizace, vyšší transparentnost atd.).26 
 
SK_04 
 

 
 
Název dokumentu: Slovakia to the EU Anti-Corruption Report 
 
Autoři, autorská instituce: Evropská komise 
 
Rok vydání: 2014 
 
Rozsah: 11 stran v angličtině 
 
Link ke stažení: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime 
-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-
report/docs/2014_acr_slovakia_chapter_en.pdf 
 
Stručná charakteristika: Pozitivně je hodnocen vývoj roku 2011, vedoucí k průhlednějším 
veřejným zakázkám (zejména Centrální registr smluv; Open Local Government initiative do 
které se zapojily desítky obcí). Zdaleka ne všechno se vydařilo, včetně implementace 

                                                           
26

 K tématu se vztahují i další dokumenty: 
RIEGELOVÁ, Marta. Hlavné problémy verejného obstarávania v Slovenskej republike. Bankovní institut. 2009. 
https://is.bivs.cz/th/8985/bisk_m/Hlavne_problemy_verejneho_obstaravania_v_SR_a_moznosti_zvysovania_j
eho_efektivnosti.pdf 
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nadnárodních doporučení., Stále trvají vyšší náklady na infrastrukturní projekty, než by byly 
nutné. Roku 2010 asi 57 % zástupců firem v průzkumu Evropské komise uvedlo, že veřejné 
zakázky mohou být nekorektně ovlivněny střetem zájmů. Zejména tíživá situace se týká 
zdravotnictví a výjimkou nejsou ani dvounásobně předražené zakázky. 
 
SK_05 
 

 
 
Název dokumentu: Slovensko: hodnotiaca správa 2012–2013 
 
Autoři, autorská instituce: Open Government Partnership 
 
Rok vydání: patrně 2014 
 
Rozsah: 63 stran ve slovenštině a angličtině 
 
Link ke stažení: 
http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Slovakia_final_2012_0.pdf 
 
Stručná charakteristika: Téma veřejných zakázek je zde zmíněno spíše omezeně. Sekundárně 
je leitmotivem textu vypsání veřejné zakázky na informační systém pro zprůhlednění situace 
a celkové demokratizace na Slovensku. Zaznívá zde argument pro efektivnější vynakládání 
veřejných zdrojů, včetně fondů Evropské unie.27 
 
DOPLŇUJÍCÍ MONITORING AKTUALIT Z OTEVŘENÝCH ZDROJŮ (ROKY 2015 A 2016) 
 
2015, leden: Slovensko odložilo zavedení elektronických dálničních známek, které by si řidiči 
mohli zakoupit například přes internet místo koupě tradiční nálepky v tištěné podobě. Státní 
Národná diaľničná spoločnosť (NDS), která v zemi spravuje dálnice a rychlostní silnice, 
musela tendr na provozovatele systému zrušit. Důvodem bylo špatné nastavení podmínek 
tendru. Je tak třeba připravit novou soutěž, což způsobí odklad zavedení elektronických 
dálničních známek.28 
                                                           
27

 Predbežné oznámenie 18907 – POS. Úrad pre verejné obstarávanie. 2013. 
http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/224484 
28

 Slovensko odložilo zavedení elektronických dálničních známek. ČTK. 26. I. 2015. 
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2015, únor: Slovenská policie po třech letech vyšetřování připustila pravost dokumentů, 
které prý vypracovala tamní tajná služba a které popisují politickou korupci v zemi za druhé 
vlády někdejšího premiéra Mikuláše Dzurindy. Policie prý autenticitu spisu nadále ověřuje. 
Dokumenty s názvem Gorila unikly na internet koncem roku 2011. Materiál popisuje 
uplácení vysoce postavených úředníků a politiků finanční skupinou Penta v letech 2005 
a 2006, která za to prý získala vliv na privatizaci a na chod některých podniků. Penta od 
propuknutí aféry nekalé jednání popírá.29 
 
2015, březen: Slovensko zahajuje největší tendr na nákup pistolí a příslušenství pro policii 
a další ozbrojené složky od vzniku země v roce 1993. Hodnotu zakázky slovenské 
ministerstvo vnitra odhadlo na 34,1 milionu eur. Obří nákup více než 46 600 kusů střelných 
zbraní má sloužit kromě jiného k přezbrojení příslušníků policie, kdy většina policistů používá 
zastaralé pistole CZ 82. Novými pistolemi budou vybaveni také vojáci a členové vězeňské 
stráže. Ministr vnitra Robert Kaliňák už dříve v souvislosti s přípravou nového tendru netajil 
sympatie ke zbraním od České zbrojovky a rakouského Glocku. Připravovaný nákup zbraní 
pro ozbrojené složky bude rozdělen do dvou částí. Ministerstvo vnitra chce nakoupit 20 000 
pistolí s příslušenstvím pro zásahové jednotky a také tři typy služebních pistolí v celkovém 
počtu 26 641 kusů a příslušenství. Kaliňák v lednu řekl, že by uvítal, pokud by se cena 
zakoupených pistolí v tendru pohybovala kolem 300 eur (tedy cca 8250 korun) za kus. To by 
ve srovnání s běžnou tržní cenou těchto zbraní znamenalo podle něj úsporu 20 až 30 
procent. Zbrojovka roku 2014 získala zakázku od slovenského ministerstva obrany na 
dodávku útočných pušek BREN. Firma z Uherského Brodu spolu se slovenským partnerem 
MSM Martin loni také otevřela na středním Slovensku závod na výrobu zbraní.30 
 
2015, červenec: V kontextu projektu zavádění „registru smluv“ zazněl v mediálním prostoru 
České republiky odkaz na převážně pozitivní zkušenosti Slovenska (a Slovinska, viz výše). 
Čeští politici zatím u zákona o registru smluv nenašli společnou řeč. Na Slovensku už platí od 
roku 2011. Tématu se věnuje i analýza Transparency International. Poslanci v České 
republice o zavedení registru smluv, objednávek a faktur debatují už druhé volební období. 
Přestože před posledními sněmovními volbami většina stran podepisovala dobrozdání, že se 
zveřejňování detailů o hospodaření s veřejnými penězi nebrání, ve stávající Sněmovně není 
o moc větší chuť zákon schválit, než byla v té předchozí. Původní myšlenka vycházela ze 
slovenského originálu: bez ohledu na to, kdo smlouvu uzavře a na kolik peněz bude, každý 
doklad o výdaji veřejných peněz přijde ve strojově čitelné podobě na internet. Složitě 
dohodnutý kompromis vypadá jinak. "Zveřejní se smlouvy, objednávky a faktury nad 50 tisíc, 
úplnou výjimku mají společnosti kótované na burze, další státem nebo obcemi 
spoluvlastněné firmy zveřejňují to, co neohrozí jejich obchodní tajemství. Slovensko je v tuto 
chvíli údajně jediná země v Evropské unii, která takový zákon zavedla. Ti, kdo s normou 
sympatizují, se slovenským příkladem celou dobu zaštiťují a paradoxně to dělají i ti, kdo ji 
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 Anatomie korupce. Spis Gorila je pravý, připouští slovenská policie. Lidovky.cz. 2. II. 2015. 
http://www.lidovky.cz/anatomie-korupce-spis-gorila-je-pravy-pripousti-slovenska-policie-1fj-/zpravy-
svet.aspx?c=A150202_100126_ln_zahranici_msl 
30

 Slovensko zahajuje obří tendr na nákup pistolí. Uspět může i Česká zbrojovka. iHNed.cz. 23. III. 2015.  
http://zahranicni.ihned.cz/evropa-slovensko/c1-63729570-slovensko-zahajuje-obri-tendr-na-nakup-pistoli-
uspet-muze-i-ceska-zbrojovka 
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kritizují. Důvodem je to, že dosud chyběla jasná data, která by ukázala, co sousední zemi 
registr smluv přinesl, a pak také krkolomný přerod, jímž si zákon na Slovensku během čtyř let 
své existence prošel. "Zákon byl fakticky otestován a podpořil na Slovensku důvěru ve stát 
i ochotu firem účastnit se výběrových řízení. Pokud chce někdo po této studii s vážnou tváří 
tvrdit, že zveřejňování smluv zničí starosty nebo že občany nezajímá, potom je nejspíš zarytý 
fanoušek neprůhledného prostředí. Dokud nebyly doklady o hospodaření s veřejnými penězi 
na webu, pustilo se do složité žádosti o informaci méně než pět procent Slováků. Oproti 
tomu registr, kam smlouvy, faktury a objednávky padají automaticky, navštívilo 11 procent 
Slováků, z toho 90 000 lidí si tam chodí dokumenty prohlížet pravidelně. Pozitivní trend se 
objevil také v samotných veřejných zakázkách. Zhruba o 15 procent ubylo tendrů  
s jedinou nabídkou a stoupl také počet firem, které se začaly do veřejných soutěží hlásit. 
Roku 2011 to bylo průměrně 1,6 firmy na zakázku, loni už 3,7 firmy. Hlavní jsou ovšem 
konkrétní případy toho, kdy něčí průzkum registru přinesl úsporu veřejných výdajů. Jedním 
z nich je příběh učitele zeměpisu ze Skalice Petera Farárika. Na konci roku 2012 se na 
Slovensku vedla debata o rozpočtu a tehdejší ministr školství odmítl, že by mohlo dojít na 
zvyšování platů pedagogů, protože nejsou peníze. Tak Farárik zkontroloval, zač resort utrácí. 
Narazil na drahé koňaky a předražený pronájem luxusních automobilů. Po mediálním tlaku 
ministr smlouvu zrušil a nakonec přislíbil i vyšší platy. Druhou ilustrací je případ na který roku 
2014 narazila televize Markíza. Úřad vlády si objednal mořské plody na čtyři roky dopředu, 
v přepočtu celkem za více než 8 milionů korun. Úřad tvrdil, že krevety a olihně má na hoštění 
zahraničních návštěv, jenomže praxe dokazovala, že těm zpravidla servíruje slovenská 
národní jídla. O den později smlouva skončila. Vůbec nejprohlíženějším kontraktem za celé 
čtyři roky je smlouva na nové internetové stránky pro Slovenskú agentúru pre cestovný ruch, 
kde se k půlmilionu za nastavení stránek dostala firma bez soutěže. Slovenský zákon 
o registru smluv nicméně už dávno není tak přísný, jako byl na začátku. To byl zrovna Smer 
v opozici, normu hnal dokonce před Ústavní soud - a podání zase stáhl, když se ukázalo, jak 
málo bodů za to u veřejnosti nasbírá. Když se Fico stal v roce 2012 premiérem, slíbil, že 
zákon nechá platit. Od té doby ale přibyla řada výjimek a změkčujících dodatků. Státní 
a městské firmy prosadily, aby nemusely zveřejňovat smlouvy, které se týkají jejich hlavní 
činnosti, jak je uvedena v obchodním rejstříku. Starostové zase prosadili limity, na web musí 
jen to, co stojí víc než 1 000 euro pro ně a 3 000 pro stát. A ani na Slovensku už do systému 
nepadají kopie smluv. Od roku 2012 zveřejňují pouze metadata, jak navrhuje Česká 
republika.31 

                                                           
31

 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/  
Obstarávanie. Transparency International Slovakia. http://www.transparency.sk/sk/temy/obstaravanie/ 
Priezkumy. Transparency International Slovakia.  
http://www.transparency.sk/analyza-hodnotenie/#priskumy tis 
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Ilustrace: Úvodní strana Centrálního registru smluv.32 
 

 
 
2015, listopad: Korupce na Slovensku se v praxi trestá příliš málo a slovenská justice za 
korupční trestné činy neposlala do vězení za poslední čtyři roky žádného předního politika 
ani představitele ministerstev. Upozornila na to nevládní organizace Transparency 
International Slovensko, která prozkoumala více než 700 soudních rozhodnutí v případech 
korupce. 'Navzdory slibům vlády 'systematicky likvidovat korupci na všech úrovních' 
a nastavit 'účinný sankční systém' po čtyřech letech vlády Směru-SD platí, že korupce na 
Slovensku je trestána pouze mírně a obvykle jen u takzvaných malých ryb. Za korupci 
a související trestné činy soudy na Slovensku od roku 2012 potrestaly 663 lidí. Jen 33 z nich, 
mezi nimi i čtyři policisté, dva prokurátoři či jeden starosta, skončilo ve vězení. Téměř v devíti 
z deseti vyměřených trestů za korupci šlo o podmíněné tresty nebo finanční pokuty v celkové 
výši téměř 1,2 milionu eur. Transparency připomněla, že korupce podle odhadu na Slovensku 
dosahuje objemu půl miliardy eur ročně. Nepotrestáno prý zůstává také plýtvání a machi-
nace při čerpání peněz z evropských fondů. Transparency připomněla, že ze 121 rozsudků 
ohledně poškozování finančních zájmů Evropské unie se žádné netýkalo představitele státní 
správy ani samosprávy. Slovensko je přitom podle Evropské komise zemí s druhým nejvyšším 
počtem pochybení a podvodů při čerpání peněz z unijních fondů. Slovenští kriminalisté 
například stále neukončili vyšetřování podezření z uplácení vysoce postavených úředníků 
a politiků finanční skupinou Penta v letech 2005 a 2006. Penta za to prý získala vliv na 
privatizaci a na chod některých podniků. Aféra vypukla na konci roku 2011, kdy na internet 
unikly dokumenty s názvem Gorila, popisující údajnou obří korupční aféru. Pravost 
dokumentů, které údajně vypracovala tajná služba, dosud potvrzena nebyla. Penta od 
vypuknutí aféry nekalé jednání popírá.33 
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 Centrálný register zmlúv. http://www.crz.gov.sk/ 
33

 Slovensko prý málo trestá korupci, chybějí velké případy. ČTK. 13. XI. 2015.  
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2015, prosinec: Smlouvu na dodávku tisíců útočných pušek a pistolí uzavřelo Ministerstvo 
obrany Slovenské republiky s Českou zbrojovkou z Uherského Brodu. Zaplatí za ně asi 
476 milionů korun. Nákup zbraní kvůli doplnění zásob v polovině října 2015 odsouhlasila 
vláda Slovenska. Ministerstvo uzavřelo také smlouvu o dodání lehkého průzkumného 
obrněného vozidla nebo na výstroj. Informace o zadání zakázek vyplývají z věstníku 
veřejných zakázek. Česká zbrojovka dodá 2 600 útočných pušek CZ 805 BREN s potřebným 
příslušenstvím. Armáda tento typ zbraní používá od roku 2011, od firmy jich již v minulosti 
nakoupila přes sedmnáct a půl tisíce. K útočným puškám chce ministerstvo pořídit  
i několik tisíc zaměřovacích dalekohledů a systémů nebo zaměřovacích laserů. Součástí 
zakázky je rovněž koupě 800 podvěsných granátometů, přepravní obaly pro pušky nebo 
soupravy pro zbrojíře. Za celou objednávku zaplatí ministerstvo 417 milionů korun bez DPH. 
Kromě toho kupuje od uherskobrodské firmy 5500 pistolí CZ 75 SP01PHANTOM ráže 9 x 19 
milimetrů, a to včetně příslušenství. Zaplatí za ně 59,3 milionu korun bez DPH. Obě smlouvy 
byly uzavřeny v polovině prosince, stejně jako kontrakt s Vojenským technickým ústavem na 
dodání jednoho lehkého obrněného průzkumného vozidla za 39,6 milionu korun. Na 
platformě automobilu Iveco Ústav vybuduje vozidlo určené pro zajištění nepřetržitého 
dělostřeleckého průzkumu. Česká zbrojovka se bude podílet i na vyzbrojení slovenské policie. 
Se slovenským ministerstvem vnitra podepsala rámcovou dohodu o dodávce 26 641 pistolí 
s příslušenstvím v hodnotě 14,19 milionu eur, pro slovenskou policii i jiné ozbrojené složky. 
„Ceny jsou výrazně pod tržními cenami. V průměru jde o třicetiprocentní slevy, než jsou na 
trhu,“ uvedl ministr vnitra Kaliňák, podle kterého oba dodavatelé budou pistole vyrábět na 
Slovensku. Česká zbrojovka dodá v rámci zmiňované zakázky tři druhy takzvaných služebních 
zbraní, a to modely CZP07,CZ P09 a CZ 2075 D RAMI. První dodávky ze zmiňovaného 
kontraktu by mělo Slovensko dostat na začátku roku 2016. Kromě policie nové pistole 
dostanou také armáda, vězeňská stráž a Finanční správa. Přezbrojení slovenské policie 
a dalších bezpečnostních složek na Slovensku se připravovalo léta. Většina policistů v zemi 
v současnosti používá zastaralé pistole CZ 82. Česká zbrojovka loni získala zakázku od 
slovenského ministerstva obrany na dodávku útočných pušek BREN. Firma z Uherského 
Brodu spolu se slovenským partnerem MSM Martin loni otevřela na středním Slovensku 
závod na výrobu zbraní.34 
 
2015, prosinec: Elektronické propojení úřadů na Slovensku podle prezidenta Kisky a IT 
odborníků pokračuje pomalu a stojí příliš mnoho peněz. Podle státní správy je ale vše 
v pořádku. Víc než pětapadesát miliard korun vydalo Slovensko od roku 2013 na 
elektronizaci úřadů. Přesto je vytyčenému cíli, kdy občan jednou zadá své údaje do systému, 
a získají je tak všechny instituce, ještě hodně vzdáleno. Proč najednou potřebujeme vynaložit 
obrovské prostředky na další? Úředníci problematice nerozumí. Nakupují věci, které 
nepotřebují a zakázky předražují. Většina peněz jde navíc z eurofondů, a tak státní instituce 
nic netlačí, aby šetřily. Dnes už je plně funkčních více než osm set služeb. Z pohledu 
naplňování indikátorů už dnes musíme považovat operační program za úspěšně 
implementovaný. Odborníky ale překvapuje, že stát při výběrových řízeních na IT služby 
téměř nikdy nedokáže snížit katalogové ceny. Soukromé firmy přitom v takových 
případech získávají až třetinové slevy. Stále častěji se proto objevují názory, že státní tendry 
provází korupce. Lidé berou korupci jako samozřejmost. Jedním z mála whistleblowerů je 
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 Česká zbrojovka dodá zbraně české armádě i slovenské policii. Slovácký deník. 28. XII. 2015. 
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Michal Truban z firmy Websupport. Když sám dostal podezřelou nabídku, podal trestní 
oznámení. „Přišel za námi obchodník, že má vliv na veřejné zakázky, a když se přihlásíme, tak 

zajistí, abychom vyhráli. Pak by nám vystavil fakturu, že se podělíme. My jsme to dali na 

policii.“ Veřejnost se o podivném nakládání s penězi na elektronizaci státu dozvěděla ve větší 
míře například v listopadu 2015, když polostátní agentura Slovak Business Agency 
(http://www.sbagency.sk/) uspořádala podle kritiků předraženou a zbytečnou konferenci 
Techmatch (http://www.techmatchslovakia.com/). V Agentuře byl kvůli tomu zahájen audit. 
Přesto se pustila do dalšího kontroverzního projektu. Za čtyřiapadesát milionů korun chce 
učit podnikatele, jak se mají propagovat na internetu (zřejmě se jedná o projekt InnoFun, 
který nadále běží, a to i v České republice).35 
  
2016, únor: Preference vládní strany Smer-SD klesají a opozice spekuluje, kdo premiérova 
okolí za poslední roky zbohatl. Během léta 2015 zazněla i obvinění premiéra Fica, že má účet 
ve středoamerickém Belize. Na něm je údajně 674 milionů dolarů, které představují výnos 
z provizí za zmanipulované veřejné zakázky. Slovenská policie tenkrát případ dál nesledovala. 
Další kausa premiéra Fica se týká rychlého zbohatnutí majitele sítě rehabilitačních klinik, 
lékaře Pavla Kostky. Do jeho zařízení údajně ročně plyne ze státní Všeobecné zdravotní 
pojišťovny v přepočtu 86 milionů Kč. Kostkovi se začalo dařit právě od okamžiku, co se 
dostala k moci strana Smer. Ta přitom v minulosti čelila několika skandálům, týkajících se 
předražených zařízení pro slovenské nemocnice. Opoziční strana Sieť upozornila na to, že 
pojišťovna posílá Kostkovi velké částky na základě smlouvy, která definuje pro jeho zařízení 
unikátní kód výkonu zdravotní péče. Kostka se brání obviněním a nárůst prostředků 
proplacených pojišťovnou vysvětluje větším počtem pacientů v jeho zařízeních. Dokument 
s odpovědí, kterou zaslal Kostka médiím, ale prošla úpravami. U autora poslední z nich bylo 
uvedeno jméno Mária Trošková. Jedná se o 29-letou premiérovu asistentku, jež se dříve 
živila jako modelka. Premiér Fico okamžitě odmítl, že by někdo z jeho úřadu psal k případu 
stanovisko a měl s celou záležitostí něco společného.36 
 
2016, únor: Slovenská média i opozice zpochybnily hodnověrnost a know-how málo známé 
společnosti RKN Global Europe, která slíbila zaměstnat na středním Slovensku více než 1 200 
lidí, za což by měla získat od vlády investiční pobídky. Skupina například spolupracuje 
s ukrajinskými společnostmi z konsorcia Edaps, jehož představitelé čelili vyšetřování kvůli 
podezření z korupce. Příchod nové investice na střední Slovensko, které se potýká s vysokou 
nezaměstnaností, ohlásil premiér Robert Fico po podpisu memoranda s investorem. RKN 
Global Europe by měl v regionu investovat 89 milionů eur do výroby například čistopisů 
osobních dokladů a přístrojů na kontrolu pravosti cestovních dokladů a totožnosti. Na 
Slovensku by šlo o největší investici od oznámení britské automobilky Jaguar Land Rover 
o výstavbě továrny u Nitry (2015). Kandidátka na poslankyni za opoziční stranu Obyčejní lidé 
a nezávislé osobnosti Veronika Remišová upozornila na vyšetřování představitelů 
ukrajinského konsorcia firem, které mateřská společnost RKN Global Europe označila za své 
technologické partnery. Zástupci konsorcia Edaps čelili ve Spojených státech vyšetřování  
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 PÍSAŘOVICOVÁ, Daniela; MIŘEJOVSKÝ, David. Předražená elektronizace úřadů na Slovensku. ČT1. 13. XII. 
2015. 
InnoFun. Slovak Business Agency. http://www.sbagency.sk/innofun 
36

 Slovenské voliče atakují skandály. Lidové noviny. 8. II. 2016. 
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v souvislosti s podezřením na korupci pracovníků Mezinárodní organizace pro civilní letectví. 
Média zase připomněla, že RKN Global Europe nedisponuje vlastním know-how na výrobu 
dokumentů s ochrannými prvky a že biometrické čipy či holografické ochranné prvky odebírá 
právě od firem z konsorcia Edaps. RKN Global Europe je registrovaná na Slovensku a její 
vlastníkem je firma RKN Global DW-LLC se sídlem ve Spojených arabských emirátech. 
Mateřská společnost slovenské firmy v prohlášení pro média výtky ohledně své 
hodnověrnosti odmítla a uvedla, že jejím zakladatelem a jediným vlastníkem je Ronald 
K. Noble, bývalý generální tajemník mezinárodní policejní organizace Interpol. Sdělila rovněž, 
že zmiňovaná obvinění vůči představitelům konsorcia Edaps soud zamítnul. Podle 
slovenských medií je americký soud ovšem zprostil viny z procesních důvodů, protože případ 
nespadal do jeho pravomoci.37 
 
2016, březen: Slovensko pod vedením nové koaliční vlády ustoupilo od plánu vybudovat síť 
radarů na odhalování dopravních přestupků. Zakázku za 140 milionů eur vypsalo v lednu 
ministerstvo vnitra, v jehož čele zůstal i po nedávných parlamentních volbách ministr Robert 
Kaliňák. Jiný kontrakt v nižší hodnotě zase zrušilo ministerstvo zdravotnictví. Odstoupení od 
tendru na vybudování systému na zaznamenávání přestupků řidičů ministerstvo oznámilo ve 
věstníku veřejných zakázek, když tento krok během vyjednávání o složení nového kabinetu 
požadovala Slovenská národní strana. Zmiňovaná zakázka není jedinou, od které nová 
koalice ustoupila. Ministerstvo zdravotnictví nechalo zrušit kontrakt na dodávku 
informačního systému za téměř 18 milionů eur na průkazy zdravotního pojištění. Projekt, 
který měl být součástí elektronizace zdravotnictví, odborníci označili za zbytečný.38 
 
2016, duben: Jen dva týdny po jmenování nové vlády se první ministr koaličního kabinetu 
dostal pod tlak opozice. Ministr školství Peter Plavčan čelí výtkám za své dřívější působení ve 
studentském půjčkovém fondu a ve fondu na podporu učitelů, které podle opozice v rozporu 
se zákonem kromě jiného zadávaly předražené zakázky, vyplácely odměny a nezveřejňovaly 
smlouvy. Plavčan, kterého na funkci ministra školství nominovala Slovenská národní strana, 
byl dříve generálním ředitelem sekce vysokých škol, vědy a výzkumu tohoto ministerstva 
a léta působil v kontrolních orgánech zmiňovaných fondů, které se před třemi lety sloučily do 
jedné instituce. V minulosti se Plavčan dostal do pozornosti medií hlavně za to, že pobíral 
vysoké odměny za funkci ve studentském půjčkovém fondu, která byla neplacená. Peníze 
vrátil až po provalení aféry. Poslanci opoziční strany OLaNO-NOVA prohlásili, že fondy na 
podporu učitelů a studentů nedodržovaly zákon o veřejných zakázkách a že objednávaly 
předražené právní a jiné služby. Kromě toho studentský půjčkový fond za působení Plavčana 
v jeho řadách poskytl za nižší než tržní úrok vysokou půjčku finanční skupině Slavia Capital, 
přičemž členkou jejího představenstva byla tehdy Plavčanova choť. Skupina tak na úrocích 
ušetřila statisíce eur. Plavčan výtky opozice a návrhy odchod z postu ministra odmítl. 
Všechna obvinění byla předmětem podání, které bylo před pěti lety. Policie i dozorující 
prokurátor je označili za nedůvodné.39 
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2016, červen: Skupina RKN Global vycouvala z plánu investovat na Slovensku 89 milionů eur 
do výstavby tiskárny na výrobu cenin a dokladů, ve které mělo najít práci 1 200 osob. 
Skupina to oznámila v prohlášení, ve kterém také uvedla, že po ohlášení investičního záměru 
se spolu se svými ukrajinskými partnery stala terčem osočování opozice a tisku na Slovensku. 
Investici RKN Global ohlásil premiér Fico v březnu 2016. Ficova vláda také schválila 
zmiňované firmě investiční pobídky ve výši 18 milionů eur. 'Kvůli stávající turbulentní 
politické atmosféře na Slovensku i v Evropské unii by od společnosti RKN Global bylo 
neopatrné pokračovat v projektu výstavby tiskárny cenin v Banské Bystrici,' uvedl 
v prohlášení zakladatel firmy a bývalý generální tajemník mezinárodní policejní organizace 
Interpol Ronald Noble. Dodal, že společnost odmítla investiční pobídky vlády. Investice RKN 
Global nemusí být jediným projektem, který se na Slovensku neuskuteční. Ficova vláda před 
volbami schválila pobídky také společnosti Midia Agro z britské skupiny Midia Group na 
výstavbu závodu za 98 milionů eur, který by mohl zpracovat až třetinu produkce mléka  
v zemi. Podle dřívějších informací slovenských medií firma investici nerozběhla a ani 
nekontaktovala slovenské úřady.40 
 
2016, červen: Jako jeden z argumentů pro vytvoření nové Národní centrály proti 
organizovanému zločinu v České republice je uváděna inspirace slovenským modelem. 
„Podobné modely jsou na Slovensku, v Německu, Velké Británii, ale i v dalších zemích,“ uvedl 
ministr vnitra Chovanec před poslanci výboru pro bezpečnost. Slovenský „superútvar“ 
Národná kriminálna agentúra vznikl na konci roku 2012, kdy se k moci dostal premiér Robert 
Fico a jeho strana Smer. Ministrem vnitra zodpovědným za reorganizaci policie byl Robert 
Kaliňák, který stejnou funkci zastává i nyní. Situace byla podobná jako teď v České republice. 
Také na Slovensku došlo ke spojení samostatných útvarů boje proti korupci a boje proti 
organizované kriminalitě. Slovenští pozorovatelé a experti však tehdejší změnu kritizují. 
Slovenský investigativní novinář Milan Žitný tvrdí: „To sloučení útvarů bylo opravdu 
vynikající: nic se tu nevyšetřuje“. Žitný lituje, že původní úřad boje proti korupci zanikl. „Byl 
to velice úspěšný útvar, který vedl plukovník Šátek. Šlo o prvního policistu, který předkládal 
žalobcům případy proti lidem z vysoké politiky a byznysu. Pak se ho vláda Mikuláše Dzurindy 
zbavila. Následně nastoupil nový policejní prezident a všechny korupční kauzy se zastavily. 
Cílem sloučení útvarů bylo omezit jejich soběstačnost“.41 
 
2016, červen: Od počátku roku 2016 na Slovensku platí zákon o ochraně oznamovatelů 
trestných činů a jiných deliktů na Slovensku. Zákon chrání zaměstnance a funkcionáře, kteří 
se v souvislosti s výkonem práce dozvědí o trestných činech korupce, machinací u zadávání 
veřejných zakázek, čerpání peněz z evropských fondů a dalších deliktů a oznámí to úřadům. 
Kromě získání ochrany v pracovněprávních vztazích oznamovatel nekalé činnosti může od 
státu dostat finanční odměnu, v současnosti až 20.250 eur (tedy ekvivalent dvou průměrných 
ročních platů). Zákon se ale v praxi příliš neuplatňuje. Upozornila na to nevládní organizace 
Transparency International Slovensko, podle které až tři čtvrtiny obyvatel o možnosti 
ochrany u takzvaného whistleblowingu vůbec nevědí. 'Zaměstnavatelé nedostávají od svých 
zaměstnanců podněty. Situace se žádným způsobem nezměnila oproti stavu, kdy jsme zákon 
neměli,' uvedla Transparency. Hlavním důvodem je chybějící informační kampaň 
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o možnostech ochrany. Ochranu ve zmiňovaném období dostalo pouze 11 oznamovatelů. 
Podle průzkumu, který Transparency nechala vypracovat, ochota nahlašovat korupci v zemi 
sice stoupá, nadále ale zhruba polovina obyvatel by korupční případy úřadům patrně nebo 
určitě nenahlásila. Pracovníci Transparency také testovali postup úřadů při nahlašování 
whistleblowingu. Z výsledků vyplývá, že pět z osmi inspektorátů nerozpoznalo, že se jedná  
o oznamovatele nekalých praktik a neposkytlo informace o ochraně.42 
 
2016, červenec: V kontextu obnovení smlouvy Ministerstva dopravy s firmou Kapsch je 
zmíněno, že na Slovensku dostala firma SkyToll zakázku na rozšíření mýta údajně bez 
soutěže. Tím se mimo jiné hodně změnily parametry zakázky, o kterou se tam původně 
soutěžilo.43 
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