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Autor se ve své práci zabývá problematikou trestné činnosti páchané v souvislosti
s veřejnými zakázkami v České republice. Daná problematika nebyla dosud uceleně
zpracována, proto je základním cílem práce shrnout stav dosavadního poznání v této
oblasti a současně přitom kriticky zkoumat jednotlivé prameny (především právní
předpisy a judikaturu) s významným přesahem do praxe odhalování a dokazování tohoto
druhu kriminality.
V první kapitole autor vymezuje základní pojmy, předkládá zákonnou a
judikaturní definici pojmu veřejná zakázka, vymezuje, co bude dále rozumět trestnými
činy páchanými v souvislosti s veřejnými zakázkami a zasazuje tento druh trestné
činnosti do celkového kontextu hospodářské kriminality. Současně se zabývá i
souvisejícími kriminologickými otázkami a předkládá statistické údaje ze zdrojů Policie
České republiky a Ministerstva spravedlnosti České republiky.
Druhá kapitola je věnována historickému vývoji úpravy, především pak úpravě
trestněprávní, a to od r. 1918, kdy byly recipovány předchozí právní předpisy, až po
nedávno platný trestní zákon č. 140/1961 Sb.
Třetí kapitola tvoří nutný exkurz do úpravy zadávání veřejných zakázek: autor se
soustředí primárně na pojmy a procesy, které mají souvislost se skutkovými podstatami
trestných činů podle § 248 odst. 2 alinea 2, § 256 a § 257 trestního zákoníku č. 40/2009
Sb. Popisuje rovněž nástroje a instituty, které napomáhají transparentnosti postupů při
zadávání veřejných zakázek, včetně zákona o registru smluv. S ohledem na povahu
trestního práva coby prostředku ultima ratio je součástí kapitoly i výklad o odpovědnosti
za nezákonný postup související se zadávacím řízení podle zákona o zadávání veřejných
zakázek č. 134/2016 Sb.
Čtvrtá a pátá kapitola, která tvoří stěžejní část práce, je věnována podrobnému
teoretickému a praktickému rozboru současných skutkových podstat trestných činů
páchaný při zadávání veřejných zakázek, jak jsou uvedeny v trestním zákoníku č. 40/2009
Sb., včetně související judikatury a exkurzu do vybraných zahraničních úprav
1

(Slovensko, Rakousko). Autor mj. zmiňuje i problematiku zneužívání institutu
insolvenčního návrhu v souvislosti se zadávacím řízením.
Konečně šestá a závěrečná kapitola se zaobírá instituty procesního práva, které
mohou napomáhat odhalování a dokazování organizované trestné činnosti páchané
v souvislosti s veřejnými zakázkami. Mezi ně autor řadí odposlech a záznam
telekomunikačního provozu podle § 88 tr. řádu, operativně pátrací prostředky podle §§
158b-158e tr. řádu (předstíraný převod, sledování osob a věcí a použití agenta) a dále i
dočasné odložení trestního stíhání podle § 159c-159d tr. řádu a spolupracujícího
obviněného podle § 175a tr. řádu. Poslední dva instituty podrobuje kritice a po stručném
exkurzu do zahraniční úpravy předkládá i úvahy de lege ferenda.
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