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PŘÍLOHY
1. Příloha č. 1: Scénář polostrukturovaných rozhovorů se zástupci veřejných zadavatelů.
1. Identifikujte organizaci veřejné správy pro kterou pracujete? (státní správa, samospráva,
sektorový zadavatel)
2. Jak dlouho se pohybujete v oblasti veřejných zakázek?
3. Jakou pozici vykonáváte/vykonával jste?
4. Mohl by jste mi nastínit, co se podle Vás rozumí pod pojmem transparentnost ve
veřejných zakázkách?
5. Administrovala externě Vaší organizaci někdy fyzická/právnická osoba veřejné zakázky?
6. Má Vaše organizace nastaveno administrování VZ směrnicí, pokyny?
7. Jaké druhy VZ nejčastěji používáte?
8. Který druh zadávacího řízení preferujete? Proč?
9. Zadáváte zakázky malého rozsahu podle zákona o VZ?
10. Myslíte si, že je ve Vaši organizaci nadužíváno jednací řízení bez uveřejnění? (další
nezbytné práce, nekvalitně zpracovaná projektová dokumentace, krajnost a naléhavost
situace, jiné)
11. Zveřejňujete skutečně fakturovanou cenu zadané zakázky?
12. V čem spočívá podle Vás korupce ve veřejných zakázkách?
13. Znal jste osobně někoho, kdo měl osobní zkušenost s korupcí ve VZ?
14. Měl jste osobně zkušenosti s korupcí? Pokud ano, jaké?
15. Řešil jste osobně nějakou oblast VZ, která byla námitkou, či přímo ÚHOS napadena jako
netransparentní? V čem konkrétně byla ona netransparentnost?
16. Jak Vaše organizace netransparentní jednání řešila? (Uhrazení pokuty, jiná řešení
v podobě sankce administrátora apod.)
17. Myslíte si, že je Věstník veřejných zakázek a profil zadavatele dostatečným informačním
kanálem?
18. Byl jste někdy sám vystaven informační asymetrii v předmětu VZ?

(dodavatel

disponoval aktuálnějším informaci o stavu trhu a cen, byl si vědom jedinečnosti svého
postavení na trhu apod.?
19. Co podle Vás může vést k většímu transparentnímu jednání?
20. Popište mi, prosím, co konkrétně by jste v oblasti veřejných zakázek změnil?

Příloha č. 2: Scénář polostrukturovaných rozhovorů se zástupci z řad uchazečů o
veřejné zakázky.
1.
Jsem z organizace která má cca do 50 zaměstnanců, 51-100 zaměstnanců,do 500
zaměstnanců, nad 500 zaměstnanců.
2.
V jakém odvětví se Vaše společnost pohybuje? (účast především na zakázkách
stavební práce, služby, dodávky)
3.
Jak dlouho se pohybujete/ máte zkušenost v soutěži ve veřejných zakázkách?
4.

Jakou pozici vykonáváte/vykonával jste? Účastníte se, účastnil jste se práce na

kompletování nabídky VZ?
5.

Mohl by jste mi nastínit, co se podle Vás rozumí pod pojmem transparentnost ve

veřejných zakázkách?
6.

Administrovala externě Vaší organizaci někdy fyzická/právnická osoba účast v soutěži

o veřejnou zakázku? (otázka odbornosti dané firmy, lépe rozumí kompletování, zákonu
apod.)
7.

Od jakého limitu se účastníte soutěže? (Preference nadlimitní, podlimitní, odbyt jinak

především v soukromém sektoru)
8.

Jakých druhů VZ se nejčastěji účastníte? (zkušenosti v otevřeném řízení, volné

soutěži)
9.

Pokud naleznete nesrovnalost v zadávací dokumentaci, využíváte svoji možnost ptát

se na dodatečné informace?
10.

Podávali jste někdy námitku na zadávací řízení? (diskriminace uchazečů, lhůta pro

odpověď na dodatečné informace apod.?)
11.

V čem spočívá podle Vás korupce ve veřejných zakázkách?

12.

Znal jste osobně někoho, kdo měl osobní zkušenost s korupcí ve VZ?

13.

Myslíte si, že je Věstník veřejných zakázek a profil zadavatele dostatečným

informačním kanálem? (využíváte ještě jiné zdroje informací, jiné portály o VZ apod.?)
14.

Byl jste někdy sám vystaven informační asymetrii v předmětu VZ? (např. domníval

jste se, že konkurence má předem dodané lepší informace apod.)
15.

Domníváte se, že současný zákon disponuje relevantními časovými lhůtami s ohledem

na předmět plnění pro dodavatele? (např. krátké časové období na nastudování a zpracování
nabídky)
16.

Jste spokojen se současným stavem dodávaných informací k VZ?

17.

Popište mi, prosím, v čem jste v oblasti zadávání VZ striktně nespokojený?

