
   
 

Pátá dílčí zpráva o průběhu projektu Pakty integrity 
pro období 1.1.2018–30. 6.2018 

 
V průběhu plnění veřejné zakázky na služby technického dozoru nad provozem informačního systému 
MS 2014+ se v období od ledna do června 2018 dařilo bez problémů naplňovat smysl Paktů integrity 
uzavřených mezi veřejným zadavatelem (Ministerstvo pro místní rozvoj, dále jen MMR), dodavatelem 
(BDO IT a.s.) a nezávislým monitorem (Transparency International Česká republika, o.p.s., dále jen TI 
CZ).  

K hlavním pilířům úspěšné implementace Paktů integrity patří vytvoření podmínek pro nezávislý 
monitoring celého průběhu zakázky. TI CZ má zajištěn přístup ke všem relevantním dokumentům a 
údajům, které se týkají procesu realizace předmětné zakázky, a v případě potřeby nechybí možnost 
uplatňovat a projednávat případné námitky či připomínky.  

 
O probíhajících koordinačních schůzkách mezi zadavatelem, dodavatelem a společnostmi podílejícími 
se na zajištění provozu informačního systému poskytuje zadavatel dostatek informací. Podklady mají 
jasnou a přehlednou strukturu a splňují nejvyšší standardy transparentnosti. Díky zápisům a 
dokumentům jak z oblastí řízení projektu, tak podkladům k procesně-technickému zajištění zakázky 
má TI CZ aktuální informace ohledně postupu v realizaci projektu. Kvalitu práce dodavatele nezávisle 
ověřil i IT expert. Potvrdil, že dodavatel postupuje v souladu se schválenu metodikou řízení projektu a 
že poskytnutá dokumentace je v naprostém souladu s podepsanou smlouvou. 
 
 
Další podmínkou úspěšné implementace Paktů integrity v praxi je vhodné nastavení způsobu 
komunikace mezi jednotlivými účastníky celého procesu. V průběhu realizace předmětné zakázky 
probíhají pravidelné společné schůzky, kde signatáři Paktů integrity hodnotí dosavadní průběh 
zakázky a společně plánují další postup. Na březnové schůzce za účasti zástupců zadavatele, 
dodavatele a monitora ocenil vedoucí projektu MS2014+ dosavadní úspěšnou spolupráci, zejména  
pak kvalitu spolupráce s dodavatelem, neboť díky předmětné zakázce se daří zajistit dozor nad 
oblastmi systému, které nebyly dosud plně pokryty.  
 
 
Jedním z úkolů TI CZ pro následujícím období bude připravit ve spolupráci se zadavatelem průzkum 
míry spokojenosti uživatelů dozorovaného systému MS 2014+, a to  v návaznosti na dosavadní 
dotazníková šetření, s cílem případně zohlednit jeho výsledky v rámci úprav systému.  
 
 
Předmětná zakázka je zatím jediným pilotním projektem Paktů integrity v ČR, proto se snažíme šířit 
filozofii využívání tohoto nástroje především mezi veřejnými zadavateli. Koncept Paktů integrity a 
doporučení k jejich využití představuje TI CZ formou seminářů pořádaných pro zadavatele a 
administrátory veřejných zakázek na centrální i lokální úrovni i konzultacemi se soukromým 
sektorem, sociálními partnery, občany a odborníky. V průběhu prvního půlroku 2018 jsme měli 
možnost v rámci pravidelných protikorupčních školení, jehož součástí je problematika 
transparentního veřejného zadávání, proškolit zaměstnance veřejných zadavatelů, především pak 
řídících orgánů. 
 
Prezentace Paktů integrity je součástí širšího okruhu aktivit TI CZ zaměřených na představení principů 
Clean Contracting a dalších protikorupčních nástrojů uplatnitelných ve veřejném zadávání. Principy 



   
Paktů integrity TI prezentovala na mezinárodním kolokviu za účasti expertů v oblasti veřejného 
zadávání z řad ministerstev, řídících orgánů, soudnictví nebo poradenského sektoru. Na to v červnu 
navázal první z řady plánovaných seminářů v oblasti Clean Contracting za účasti veřejných zadavatelů, 
kde byli účastníci seznámeni s myšlenkou Paktů integrity zejména u strategických projektů. Přínosům 
Paktů integrity se věnujeme i v rámci srovnávací studie zaměřené na hlavní rizika podvodů a korupce 
při zadávání veřejných zakázek v souvislosti s implementací fondů EU (ESIF) ve vybraných členských 
zemích. Cílem publikace je poukázat na hlavní rizikové faktory ve veřejném zadávání, a tím přispět 
k prevenci podvodů a korupce při zadávání veřejných zakázek a zprostředkovat veřejným 
zadavatelům informace, jak předejít nejčastějším chybám a v souladu s dlouhodobou ambicí TI CZ  si 
osvojit osvědčené i inovativní nástroje při zadávání veřejných zakázek. 
 

 
Závěr:  
Realizace projektu Pakty integrity pro zakázku „Služby technického dozoru nad provozem 
informačního systému MS2014+“ probíhá v souladu s harmonogramem činností a se 
stanovenými cíli pro dané období. Novým členem projektového týmu je Anna Bugan v roli 
právního experta. Informace o projektu, jeho aktivitách a průběžných výstupech jsou 
pravidelně aktualizovány na webové stránce projektu 
(https://www.transparency.cz/pakty-integrity/).  
 


