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Pakty integrity pro veřejnou zakázku „Služby technického dozoru nad provozem informačního 

systému MS2014 + 

 

Druhá dílčí zpráva 

Pro období 1. 7. – 31. 12. 2016 

Aktivity se ve druhém období pilotního projektu Paktů integrity (PI) soustředily zejména na 

dokončení přípravné fáze projektu. Zásadním krokem byl podpis textu smlouvy o realizaci Paktů 

integrity mezi Transparency International Česká republika (TI CZ) a Ministerstvem pro místní rozvoj 

(řídící orgán a zadavatel, dále MMR). Dále byl identifikován expertní člena monitorovacího týmu (IT 

specialista), který bude spolu s nezávislým monitorem (TI CZ)  poskytovat konzultace související 

s monitoringem informačního systému MS 2014+.  

Po první fázi vyjednávání a nastavování podmínek vzájemné spolupráce, která vyústila v červnu 2016 

v podepsání Memoranda o porozumění (viz První dílčí zpráva I.), následoval proces připomínkování 

textu smlouvy o realizaci Paktů integrity ze strany Legislativně-právního odboru MMR a Sekretariátu  

Transparency International v Berlíně (koordinátor projektu). Bylo dohodnuto, že závazek 

implementace PI ze strany uchazeče se stane součástí zadávací dokumentace, a vítězný uchazeč tak 

bude k realizaci PI smluvně zavázán.  

Smlouva o spolupráci ve formě realizace Paktů integrity mezi TI CZ a MMR byla podepsána 29. 7. 

2016 JUDr. Olgou Letáčkovou, náměstkyní ministryně pro místní rozvoj a Davidem Ondráčkou, 

ředitelem TI CZ. 

Jednou ze základních podmínek uplatňování PI v praxi je funkční a nezávislý monitorovací tým. TI CZ 

proto v červenci 2016 zahájila proces identifikace experta na problematiku IT. Důraz byl kladen 

především na otázku zajištění nezávislosti vybraného uchazeče. Byla proto stanovena podmínka, že 

se uchazeč nebude moci účastnit veřejné zakázky „Služby technického dozoru nad provozem 

informačního systému MS 2014+“ vyhlášené MMR. Výzva k podání nabídek byla zveřejněna dne 13. 

7. 2016 pod názvem „Konzultace technických parametrů dozoru při realizaci MS2014+" webových 

stránkách TI CZ (www.transparency.cz/transparency-international-ceska-republika-ops-uverejnuje- 

vyzvu-k-Podání-nabidky/). 

Termín pro ukončení podávání nabídek byl stanoven na 25. 8. 2016, 12.00. TI CZ kromě uveřejnění na 

webových stránkách organizace zaslala výzvu i vybraným potencionálním uchazečům, které 

identifikovala v rámci vlastního šetření, kdy čerpala z veřejných zdrojů (web). Vzhledem k tomu, že se 

měsíc od vypsání nabídky žádný uchazeč nepřihlásil, TI CZ přistoupila ke zveřejnění nabídky na dvou 

veřejných portálech, AAA – poptávka a E-poptávka. TI tak oslovila dalších minimálně 66 

potencionálních uchazečů, kterým byla zaslána výzva přímo. Ani poté se však žádný uchazeč 

nepřihlásil, proto TI CZ oslovila vybraného odborníka přímo, a začala jednat s představiteli Allstar 

Group s.r.o. Obsahem jednání byly konkrétní podmínky smluvní spolupráce, tzn. konkrétní technické 

detaily, ustanovení zajišťující co nejvyšší úroveň transparentnosti, pravidla a metodika pro sdílení  

http://www.transparency.cz/transparency-international-ceska-republika-ops-uverejnuje-%20vyzvu-k-Podání-nabidky/
http://www.transparency.cz/transparency-international-ceska-republika-ops-uverejnuje-%20vyzvu-k-Podání-nabidky/


Financováno z prostředků Evropské komise 

   
 

informací, byly specifikovány procesy rozhodování uvnitř týmu a další procesní pravidla. Smlouva 

mezi Allstar Group s.r.o. a TI CZ byla podepsána20. září 2016.  

Činnost monitorovacího týmu se zaměřila především na sledování kroků spojených s přípravou 

zadávací dokumentace MMR v rámci připravované veřejné zakázky „Služby technického dozoru nad 

provozem informačního systému MS2014+“. MMR poskytla členům monitorovacího týmu kompletní 

zadávací dokumentaci, kterou TI CZ z důvodu zamezení přístupu ostatních osob uchovává v heslem 

chráněné složce. Obsah dokumentace byl ze strany TI CZ posuzován především z hlediska souladu 

s občanským zákoníkem, dále se zákonem o zadávání veřejných zakázek a v něm vymezenými 

obecnými zásadami rovného zacházení, nediskriminačního a transparentního postupu a. IT expert se 

vyjadřoval především k technickým kvalifikačním předpokladům, konkrétně k bodu, ve kterém 

zadavatel specifikoval typ požadovaných referenčních veřejných zakázek.  

Připomínky monitorovacího týmu byly konzultovány se zadavatelem a po vzájemné dohodě 

zapracovány do konečné verze textu zadávací dokumentace. Pouze připomínka týkající se trvání 

smlouvy nebyla zadavatelem akceptována, avšak zadavatel její vypořádání řádně odůvodnil. Zadávací 

dokumentace byla uveřejněna 6. 1. 2017 (www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/10292). 

V rámci sdílení dobré praxe v souvislosti s realizací Paktů integrity v zahraničí se dále uskutečnila 

studijní cesta zástupců TI CZ do bulharské pobočky TI, která má s využíváním PI dlouholeté 

zkušenosti. Za projektový tým se cesty zúčastnily Martina Mikolášková a Ivana Dufková. Hlavními 

body jednání byly otázky související s konkrétními kroky ve všech fázích projektu při realizaci PI 

v Bulharsku v minulosti. Hovořilo se o struktuře celého procesu, diskutovány byly také postupy pro 

rozšiřování povědomí o nástroji PI. Konzultace umožnila projednat širokou škálu aspektů přípravy 

Paktů integrity a přinesla doporučení pro jejich realizaci v rámci veřejného zadávání v České 

republice. O studijním pobytu informovala TI CZ na svých webových stránkách 

www.transparency.cz/sdileni-dobre-praxe-pi-v-bulharsku/. 

 

Výsledky dosažené během druhého období realizace projektu (červenec – prosinec 2016): 

- Jsou identifikováni členové monitorovacího týmu včetně IT experta (Allstar Group s.r.o.). 

- Je podepsána dohoda o realizaci Paktů integrity mezi MMR a Transparency International Česká 

republika. 

- Proběhla fáze monitorování a připomínkování zadávací dokumentace veřejné zakázky „Služby 

technického dozoru nad provozem informačního systému MS2014+“. 

- Proběhla studijní cesta dvou zástupců realizačního týmu do bulharské pobočky TI v rámci sdílení 

dobré praxe při realizaci PI. 

Závěr:  
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Realizace projektu Pakty integrity pro zakázku „Služby technického dozoru nad provozem 

informačního systému MS2014+“ probíhá v souladu s harmonogramem projektu a se stanovenými 

cíli pro dané období. 
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